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Vážení spoluobčané,
opět po roce se k vám dostávají vaše noviny. Připravuji je pro vás již po třiadvacáté a z va-
šich ohlasů se domnívám, že většině z vás se líbí. Každoročně v průběhu ledna se už mnozí
ptají, kdy noviny vyjdou. Práce na nich trvá několik týdnů a nic se nedá uspěchat. Nechci
připustit, aby noviny neměly obvyklou velmi slušnou úroveň. Své příspěvky do nich posí-
lají i naše spolky, škola a školka. Všem těmto pisatelům je třeba nechat prostor na kvalitní
zpracování jejich článků. Za jejich mnohaletou skvělou spolupráci jim touto cestou děkuji.
Věřím, že i letos se vám noviny budou líbit, a že každý z vás zde nalezne to, co ho zajímá.

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2013

I když se loňský rok nesl ve znamení
magické třináctky, nemyslím si, že by se
nějak negativně projevila v životě naší
obce. Trochu nás potrápily rozmary po-
časí. Když jsme v neděli 17. března spo-
lečně vynesli ze vsi Smrťačku a tím
přivítali jaro, netušili jsme, jak dlouho
na něj ještě budeme čekat. Hned v úterý
19. března totiž napadlo 14 cm sněhu.
Ten sice rychle roztál, ale chladné a deš-
tivé počasí vydrželo až do konce května.
V neděli 2. června pak postihly velkou
část naší republiky ničivé povodně.
Nevyhnuly se ani Havlovicím, ale zde
nenapáchaly velkých škod. Počasí si
nakonec vše vynahradilo teplým létem
a nakonec i podzimem a mírnou zimou. 

O pestrý a bohatý život se opět po-
staralo všech našich 13 spolků. Pro své
členy, ale i ostatní zájemce uspořádaly
více než 40 akcí. A bylo z čeho vybírat.
Většina z nich je zdokumentována
ve 27 krátkých reportážích, které pro
nás natočila Televize JS. Těchto aktivit
si nemohla nevšimnout ani hodnotitel-
ská komise soutěže Vesnice roku. Po zá-
sluze jsme v konkurenci 31 obcí získali
Modrou stuhu za společenský život.

Z loňských investičních akcí mu-
sím na prvním místě zmínit naši školu.
Od června do listopadu prošla velkými
změnami, aby se nakonec změnila k ne-
poznání. Díky nové pestré fasádě se z ní
stala další dominanta naší obce. Věděli
jsme, že celkové náklady na zateplení
školy se budou pohybovat kolem 4 mi-
lionů korun. To bylo nad finanční mož-
nosti naší obce. Proto jsme po dobu
5 let usilovali o dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Nakonec až se
čtvrtou žádostí jsme uspěli. Získali jsme
dotaci ve výši 1.634.325,– Kč. Pokud se

v letošním roce podaří v naší škole zrea-
lizovat vše, co je v plánu (nová střešní
krytina, dokončení podkroví), bude tak
završen dlouhodobý proces přestavby
naší školy. Ten byl zahájen již v roce
2008 a vyžádal si téměř 9 mil. Kč. Na
každou etapu se však podařilo získat ně-
jakou dotaci, která podstatně snížila
výdaje z obecní pokladny. Celkem
v 7 úspěšných dotacích jsme získali
4.200.000,– Kč. Ze školy se tak stane
velmi moderní, energeticky nenáročná,
kvalitně vybavená škola. Vždyť naše děti
i všichni zaměstnanci si to určitě za-
slouží. Naše škola byla postavena v roce
1880. V roce 2015 tak bude slavit
135 let. Během dne otevřených dveří,
který bychom k tomuto výročí chtěli
připravit, se bude určitě čím pochlubit.

Z dalších staveb je dobré připome-
nout garáže pro komunální a hasičskou
techniku. Tato moderní a účelná stavba
byla sice dokončena na konci roku
2012, ale až do dubna 2013 probíhaly
práce na zajištění vnitřního vybavení
garáže a na vybudování a vybavení nové
hasičské klubovny v podkroví. Celkové
náklady na stavbu včetně vybavení do-
sáhly 5.700.000,–Kč, z toho 2.338.000,–
Kč byly 2 dotace získané z programu
LEADER EU. Slavnostní otevření pro-
běhlo v sobotu 26. dubna za účasti
zástupců okolních hasičských sborů
a široké veřejnosti. Ukázalo se, že
stavba, která měla zpočátku i své od-

půrce, do vesnice patří. Hasičská klu-
bovna a garáže se staly jedny z nejmo-
dernějších v širokém okolí naší obce.

Tyto dvě velké investiční akce zreali-
zované během posledních dvou let jsou
jasným důkazem toho, že zadlužení naší
obce není velké a že v žádném případě
nebrzdí další dlouhodobý rozvoj obce.

Výčtem zrealizovaných, ale i připra-
vovaných akcí by se dalo pokračovat.
Vše ale naleznete na dalších stránkách
našich novin.

Pozornému čtenáři po přečtení Ha-
vlovických novin snad neušlo to, jakou
cestou se naše Havlovice už před mnoha
lety vydaly. Staly se moderní, dobře fun-
gující obcí, ve které je radost žít. Za
vším stojí neúnavná práce mnoha lidí,
kterých si za to nesmírně vážím. Velice
si vážím i všech členů rady obce, kteří
jsou odborníky na svém místě a kteří
bez ohledu na svůj čas jdou a pomůžou.
Velice si vážím i drtivé většiny členů na-
šeho zastupitelstva. Mnohokrát za toto
volební období ukázali při hlasovaní, že
vědí, co naše vesnice potřebuje a svým
hlasem to i podpořili.

Letošní rok bude rokem volebním.
Opět po čtyřech letech si budete volit
své zástupce do zastupitelstva obce. Vy-
zývám Vás tímto k maximální volební
účasti. Právě Vaše hlasy rozhodnou,
jakou cestou půjdou naše Havlovice
příští čtyři roky. Přeju Vám dobrou
volbu. Ing. Pavel Dvořáček

Škola po zateplení září novými barvami



1. Snižování emisí v objektu základní
a mateřské školy

• Zateplení venkovního pláště celé bu-
dovy polystyrénem o tl. 12 cm včetně
nové fasády 1037 m2

• Výměna všech dřevených oken a vcho-
dových dveří za plastová

• Zateplení půdních prostor tepelnou
izolací se sádrokartonovým obkladem
15 mm (cca 450 m2)

• Výměna původních kotlů na LTO za
nové kondenzační kotle LTO od firmy
Viessmann

Celkové náklady: 3.700.000,– Kč
Z toho dotace SFŽP 1.634.325,– Kč
Dodavatel stavby:

DELTA Velké Poříčí s.r.o
Kuzďas s.r.o, Kolín – Sendražice

2. Garáže pro komunální a hasičskou
techniku

• V roce 2013 zbývalo dokončit beto-
nové podlahy na půdě včetně jejího
zateplení

• Vnitřní vybavení obecních garáží (re-
gály, pracovní stůl, kuchyňská linka
a šatny pro zaměstnance

Celkové náklady 80.000,– Kč
• Kompletní vybavení hasičských garáží

včetně vybudování a vybavení nové
klubovny v podkroví pro 50 osob 

Celkové náklady 600.000,– Kč 
Z toho dotace z programu
LEADER EU 538.000,– Kč

3. Nová komunální technika zakou-
pená v roce 2013

• Kolový traktor ZETOR Proxima Plus 90
Celková cena 986.000,– Kč
Z toho úvěr 500.000,– Kč od ČS, a.s.
s roční úrokovou sazbou 1,02 % do
31. 12. 2015
• Třístranný sklápěčkový traktorový

návěs PRONAR
Cena 180.000,– Kč
• Příkopové rameno s žací hlavou

FERRI TM 46 Farm s dosahem ra-
mene 4,60 m a záběrem žací hlavy
100 cm

Cena 352.957,– Kč
• Pohonná jednotka DAKR Panter FD-3
Cena 50.000,– Kč
Na pohonnou jednotku a příkopové ra-
meno byla získána dotace z programu
LEADER EU ve výši 299.719,– Kč

HAVLOVICKÉ NOVINY2

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2013

Šatna obecního zaměstnance v nových garážích

Nová komunální technika zakoupená v loňském roce

Z dotace LEADER EU bylo pořízeno příkopové vyžínací rameno(dokončení na následující straně)
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• Kónusová sněhová radlice AGROME-
TALL ZRT-2 2400

Cena 37.600,- Kč

4. Oprava vodovodu U Mandle

• Při povodni dne 2. 6. 2013 došlo k vy-
mletí a následnému přetržení obec-
ního vodovodu

• Okamžitá provizorní oprava spočívala
v položení nového polyethylenového
potrubí po betonovém mostě

Celkové náklady 20.000,– Kč
Z toho dotace z Královéhradeckého kraje

17.638,– Kč
• Definitivní oprava spočívala v prove-

dení podvrtu pod řekou Úpou v délce
87 m, do kterého bylo do chráničky
o Ø 90 mm protaženo nové PE potrubí
o Ø 50 mm

Celkové náklady 150.000,– Kč
Z toho 134.000,– Kč uhrazeno pojišťov-
nou Generali z pojištění obecního ma-
jetku
Dodavatel: Postolka – Drilling, s.r.o.,
Nová Paka

5. Oprava svislé kamenné regulace
podél řeky Úpy

• Od dřevěného mostu na hořejším
konci obce až po sportovní areál
v délce cca 480 m byla na levém břehu
řeky očištěna kamenná regulace, dále
zde byly dozděny vypadané kameny
a došlo i k opravě spárování.

Dodavatel a investor: Povodí Labe, s.p.
Hradec Králové – jako majitel stavby

6. Oprava dřeveného mostu

• Na dřevěném mostě na horním konci
obce došlo k výměně všech čtyř kraj-
ních svislých trámů a k výměně celé
dřevěné mostovky včetně některých
podkladních trámů

• Most byl očištěn a omyt tlakovou vodou
Celkové náklady 60.000,– Kč 

7. Osazení zpětných klapek

• Na opravené kamenné svislé regulaci
u dřevěné lávky na horním konci obce
byly osazeny 3 zpětné klapky na vyús-
tění obecní kanalizace

Celkové náklady 80.000,– Kč

(pokračování z předchozí strany)

Podvrtávání řeky Úpy U Mandle

Dokončovací práce u nových garáží za kulturním domem

Na jaře jsme provedli prořez jabloní na Králově kopci

...AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2013
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PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2014
• Nová střešní krytina z hliníkových

šablon PREFA na staré a střední
části budovy základní a mateřské
školy

• Dokončení úprav a zajištění vybave-
ní nových prostor pro volnočasové
aktivity v podkroví základní školy

• Nové osvětlení a vymalování tělo-
cvičny v základní škole

• Stavební úpravy v budově obec-
ního úřadu (uvolněné prostory po
České poště, s.p. budou přebudo-
vány na nové WC, kuchyňský
kout a úklidovou komoru). Obvo-
dové zdi budou opatřeny novou
izolací proti zemní vlhkosti

• Nové asfaltové povrchy místních
komunikací v rozsahu dle finanč-
ních možností obecního rozpočtu

• Rekonstrukce části obecního vo-
dovodu na hořejším konci obce

• Zpracování projektové dokumen-
tace a získání stavebního povolení
na stavbu nového chodníku od
betonového mostu ve vsi, kolem
parku T.G.M až k autobusové za-
stávce naproti obecnímu úřadu

• Výměna hlavních uzávěrů a ne-
opravitelných hydrantů obecního
vodovodu v rozsahu dle potřeby

• Spoluúčast na zajištění odstranění
povodňových škod (sesuv Ha-
břina, náplavy Ves, U Mandle,
břehové nátrže Závoď)

• Osazení zpětných klapek na vyús-
tění kanalizace na Závodi

• Vybudování chodníku a dešťové
kanalizace podél hlavní silnice
u bytovek – v případě získání do-
tace ze SFDI

• Zahájení revitalizace parku T.G.
Masaryka – v případě získání do-
tace ze SFŽP

• Zpracování projektové dokumen-
tace a získání stavebního povolení
na generální opravu betonového
mostu ve vsi

• Zpracování žádosti na zateplení
budovy obecního úřadu včetně
výměny zdroje vytápění

• Oprava vstupního schodiště do
základní i mateřské školy

• Výroba a osazení informačních ta-
bulí k významným stromům v obci

• Předláždění zpevněných ploch
v parku u školy včetně osazení la-
vičky

• Rekonstrukce veřejného osvětlení
k urnovému háji

Na návsi v parku stávala hasičská
zbrojnice, která byla v roce 1964 zbou-
rána. Další zmínka o parku v naší kro-
nice pochází z roku 1967. Tehdy došlo
k jeho rozsáhlé rekonstrukci. Další zá-
znam je z roku 1968, to byl přemístěn
pomník padlým od školy do parku. Byla
na něj vrácena busta T. G. Masaryka,
která byla 28. 10. 1968 slavnostně odha-
lena. Busta zde vydržela pouze do roku
1973. Tehdy musela být odstraněna
a převezena do depozitáře muzea v Úpici.
Opět byla na pomník umístěna 4. března
1990. Od té doby nedošlo v parku k žá-
dným větším úpravám. Pouze byly pře-
dlážděny chodníky, bylo vykáceno
několik vzrost lých tújí a byl vysazen
stříbrný smrk. Současná podoba parku
volá po radikálním řešení. Jeho stav byl
konzultován se zahradními architekty,
kteří vytvořili několik variant nového
uspořádání. Přímo v parku proběhla pra-
covní schůzka, na kterou kromě archi-
tektů byli pozváni také zastupitelé a další
občané, kteří se o tuto oblast zajímají.
Na schůzce byl společně vytvořen návrh
budoucího uspořádání parku. Cílem
revitalizace je: obnovit celkový prostor
tak, aby získal ucelenou koncepci zeleně
pro snadnější údržbu a vyšší estetický
dojem a vrátit dané ploše vhodné
měřítko v návaznosti na daný prostor
a okolní krajinu. V prostoru parku dojde

k odstranění přerůstajících a kompozičně
i jinak nevhodných dřevin a ke sjedno-
cení výsadby do ucelených skupin. Od
mostu podél hlavní komunikace bude
vyhotoven dlážděný vyvýšený chodník
v šíři 1,5 metru. Tím dojde k vyřešení
problému s parkujícími auty v křižovatce.
V návaznosti na chodník bude ze strany
parku vystavena ozdobná pískovcová
zídka do výše 80 cm a šíře 30–40 cm.
Ta bude tvořit z jedné strany obrubu
chodníku a z druhé pohledovou kulisu.
Zídka by měla nahradit oddělení, které
bylo doposud tvořeno živým plotem.
Od řeky by měl být park ohraničen
nízkým oplocením (1,2 metru), které
bude porostlé popínavými rostlinami.
Dále dojde k přebudování jezírka, kom-
pletnímu zrestaurování pomníku padlým
s bustou T. G. Masaryka, k rozšíření
zpevněných ploch a bude i zvýšen počet
laviček. Revitalizace parku si vyžádá
značných finančních prostředků. Z to-
hoto důvodu bylo zažádáno o dotaci
na SFŽP. Touto cestou bychom mohli zís-
kat až 85 % z celkových nákladů. V pří-
padě, že nám bude dotace přidělena,
budou práce zahájeny již v letošním létě.
V případě, že ne, bude rekonstrukce
parku probíhat postupně s ohledem na fi-
nanční možnosti obecního rozpočtu. 

Ing. Pavel Dvořáček

REVITALIZACE PARKU T. G. MASARYKA

Park T. G. Masaryka projde rozsáhlou rekonstrukcí
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Vlivem prudkých dešťů, které v noč-
ních a ranních hodinách v neděli dne 2. 6.
2013 zasáhly Krkonoše, došlo ke zvýšení
hladin na řekách Úpě a Labi. Řeka Úpa
stoupala od 4. hodiny a svého maxima do-
sáhla v 11.30 hod. To se výška hladiny za-
stavila na vodočetné lati na 245 cm, což
je jen o 13 cm méně, než dosavadní mě-
řené maximum z roku 1997. Přestože byla
hladina velmi vysoko, nedošlo k zaplavení
zástavby nízko položených rodinných
domů. Stalo se tak proto, že výborně za-
fungovala protipovodňová opatření, která
na nátlak obce v roce 2001 dokončilo v lo-
kalitě U Mandle Povodí Labe, s.p. Tehdy
zde došlo k přebudování jezu a vytvoření
umělého záplavového území ohraniče-
ného pevnou inundační hrází. Tím byly
ochráněny především domy na Závodi.

I tak k nějakým povodňovým škodám
došlo. U Mandle řeka vymlela obecní vodo-
vod položený ve dně koryta a následně došlo
k jeho přetržení. V Habřině řeka podemlela
strmý svah, který tvoří násep hlavní silnice
ll/304 a jehož část krátce na to ujela do ko-
ryta řeky. Po vzdutí hladiny začala na něko-
lika místech (Spořilov, Závoď) obecní kana-
lizací zpětně proudit voda a začala zaplavovat
zahrady a komunikace. Nepomohly ani pytle
s pískem, které hasiči pokládali na kanálové
mříže. Nakonec museli začít vodu odčer-
pávat. Vodou byly také zaplaveny pozemky
– většinou louky, které jsou v zátopovém
území. Zde k velkým škodám nedošlo. Cel-
kově lze říci, že naše obec v boji s velkou
vodou obstála. Opět je nutné na tomto
místě vyzdvihnout práci našich hasičů, bez
jejich pomoci bychom povodeň nezvládli.

Po opadnutí vody došlo k prohlídce ko-
ryta řeky na celém území obce a ke sčítání
škod. S kompetentními orgány byla za-
hájena jednání o následné likvidaci škod.
Povodí Labe, s.p. zajistí v letošním roce na
své náklady odtěžení náplavů z koryta
řeky pod mostem ve vsi a U Mandle a za-
jistí zpevnění břehových nátrží na Závodi.
Správa a údržba silnic Královéhradeckého
kraje zajistí na své náklady opravu sesuvu
půdy v Habřině. Zde se celkové náklady
odhadují na 15 mil. Kč a během stavby
dojde i k velkému omezení dopravy
v tomto úseku silnice ll/304 (semafory).

Opravu přetrženého vodovodu zajiš-
ťovala sama obec. Na podzim bylo zapo-
čato s osazováním zpětných klapek na
vyústění obecní kanalizace do řeky. Jejich
instalací se zabrání zpětnému proudění
vody z řeky. Nejprve byly osazeny na ho-
řejším konci obce u dřevěné lávky. Letos
se s osazováním klapek bude pokračovat.

Ing. Pavel Dvořáček

POVODEŇ NA ŘECE ÚPĚ

Podemletý a utržený svah u hlavní silnice v Habřině

2. června – největší povodeň na řece Úpě od roku 1997

Velká voda se ještě vešla pod betonový most



Současná prodejna potravin má č.p. 61
a stojí ve středu obce na stavební parcele
č. 35. Dříve zde stávalo pekařství a kolo-
niál ,,U Prouzů“ nebo také ,,Dům hrůzy“.
Ten nechal tehdejší MHV v Havlovicích
zbourat a svépomocí v akci ,,Z“ zde vy-
budoval prodejnu. Ta byla zkolaudována
19. 2. 1973. Prodejna byla následně pře-
vedena do majetku Jednoty Dvůr Krá-
lové nad Labem výměnou za dům
č.p. 146, kde do té doby Jednota provo-
zovala svoji prodejnu potravin a kde
MNV následně vybudoval své kanceláře,
knihovnu a poštu (nynější obecní úřad).
Nová prodejna potravin byla v majetku
Jednoty Dvůr Králové n. Labem od roku
1973 až do října roku 1996. Již několik
let předtím se Jednotě podnikání v pro-
dejně nedařilo, až ji nakonec uzavřela
a rozhodla se ji prodat. V té době si
občané zajišťovali své nákupy v kolo-
niále „U školy“. Ten si v nevelkých
pronajatých prostorách v domě č.p. 124
naproti škole 30. března roku 1992 ote-
vřeli manželé Svatopluk a Eva Jánoší-
kovi, Havlovice č.p. 266. Zastupitelstvo
obce v obavě, že prodejnu potravin
od Jednoty koupí někdo, kdo v tomto
oboru nebude podnikat, rozhodlo, že
prodejnu odkoupí obec a převede ji
do svého majetku.

Následně byla prodejna několikrát
krátkodobě pronajata neúspěšným pod-
nikatelům, až nakonec zastupitelstvo
rozhodlo 17. 12. 1996 o pronájmu man-
želům Jánošíkovým. Ti provedli rekon-
strukci a na Velikonoční neděli 30. břez-
na 1997 zahájili prodej. Obec jim nako-
nec v dubnu 1999 prodejnu prodala
s tím, že v případě prodeje si v kupní
smlouvě zřídila předkupní právo. A tak
šel čas a manželé Jánošíkovi po dlouhých
17 let provozovali ve své prodejně svoji
živnost. V roce 2013 se rozhodli s podni-
káním skončit a prodejnu prodat. Jako
vážný zájemce se objevila staronová Jed-
nota Dvůr Králové n. Labem. Po sérii
jednání mezi manželi Jánošíkovými, obcí
Havlovice a Jednotou nakonec došlo
k dohodě a v prosinci byla podepsána
kupní smlouva. Obec Havlovice si zde
opět ponechala předkupní právo. Man-
želé Jánošíkovi uzavřeli symbolicky pro-
dejnu 24. prosince 2013 v 10 hodin.
Za to, že se jim podařilo po tak dlou-
hou dobu zachovat prodejnu otevřenou,
jim patří velké poděkování a uznání.
Zdaleka ne ve všech obcích měli takovéto
štěstí.

Ing. Pavel Dvořáček
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PRODEJNA POTRAVIN

24. prosince manželé Jánošíkovi uzavřeli svoji prodejnu

„Dům hrůzy“ – po zbourání dnešní prodejna potravin.
Vpravo bývalá prodejna potravin„Konzum“ – dnes obecní úřad. Foto 1967

Prodejna potravin Jánošík
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V loňském roce se konal již devate-
náctý ročník této prestižní soutěže. Kaž-
doročně ji pořádá Ministerstvo pro
místní rozvoj, Spolek pro obnovu ven-
kova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Minis-
terstvo zemědělství. Vzhledem k tomu,
že ve hře jsou nemalé finanční pro-
středky, (celostátní vítěz získává 2 mil.
Kč) je mezi obcemi o soutěž značný
zájem. Po veleúspěchu v roce 2007, kdy
se Havlovice staly celostátním vítězem,
jsme se v loňském roce přihlásili do sou-
těže znovu. Konkurence v našem Králo-
véhradeckém kraji byla veliká – 31 obcí.
Opět jsme se neztratili a získali jsme po
zlaté hned druhou nejcennější stuhu –
modrou. Modrá stuha se uděluje za spo-
lečenský život v obci. Je to ocenění neje-
nom za práci všech našich 13 spolků, ale
i celkového kulturního, sportovního
a společenského života v obci. Komise
velmi ocenila i to, jak naše obec spolky
podporuje, jaké jim vytváří podmínky
pro jejich práci a jak je podporuje fi-
nančně. S modrou stuhou je spojena i fi-
nanční odměna ve výši 600.000,– Kč.
Tato částka nemůže být převedena na
účet obce, ale podle pravidel soutěže
bude použita na financování nějakého
projektu, který obec zpracuje a předloží
na Ministerstvo pro místní rozvoj k po-
souzení. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že

VESNICE ROKU 2013
získané finanční prostředky budou po-
užity na výměnu střešní krytiny na bu-
dově základní školy. Zde se celkové ná-
klady odhadují na 1 mil. Kč.

A pro úplnost jak soutěž dopadla? Ví-
tězem krajského kola a zlatou stuhu zís-
kala obec Holovousy, modrou stuhu

Havlovice, bílou stuhu Dobřany, zelenou
stuhu Velichovky a oranžovou stuhu
Suchý Důl. Vítězem celostátního kola
a titul Vesnice roku 2013 získala obec Je-
seník nad Odrou z Moravskoslezského
kraje.

Ing. Pavel Dvořáček

Starosta a místostarosta obce převzali od hejtmana Královéhradeckého kraje
modrou stuhu

Zlatý kolovrat je prestižní ocenění,
které uděluje Královéhradecký kraj již od
roku 2002. Získávají ho lidé, kteří se v re-
gionu zasloužili o udržování a rozvoj tra-
dičních lidových řemesel. K naší velké
radosti Zlatý kolovrat v loňském roce zís-
kala paní Anděla Králová z Havlovic spo-
lečně s paní Miladou Jerichovou
z Vrchlabí. Anděla Králová je krajkářka.
Paličkování se věnuje už od roku 1994.
Nepokračuje v žádné rodinné tradici. Pa-
ličkování se naučila sama pomocí od-
borné literatury a na hodinách soukromé
výuky. Sama si i připravuje předlohy. Se
svými výrobky se zúčastňuje řady výstav.
Paní Milada Jerichová se od roku 1984
věnuje zdobení kraslic. Pro paní Andělu
Královou není cena Zlatý Kolovrat první,
kterou v domě v Poklekově mají. Stejné
ocenění, tentokrát za výrobky z vrbového
proutí, získal v roce 2006 její manžel Vác-
lav Král.

Ing. Pavel Dvořáček

ZLATÝ KOLOVRAT

Anděla Králová (vpravo) a Milada Jerichová při přebírání ocenění Zlatý kolovrat



Olympiádu opět zaštítil TJ Sokol Ha-
vlovice společně s obecně prospěšnou or-
ganizací MAS Království – Jestřebí hory.
Pomohli i dobrovolníci z obou organizací
a také studenti z oboru Veřejná správa
z Městského gymnázia a Střední odborné
školy Úpice a Základní školy Úpice-Lány,
kteří zajistili jednotlivé disciplíny a regi-
straci soutěžících, stejně tak jako ZŠ a MŠ
Havlovice a obec Havlovice, které akci
podpořily materiálně.

Tak jako každý rok nebyla Olympiáda
o tom, aby se vyhrávalo. „Někteří soutě-
žící už při registraci hlásili, že nebudou
soutěžit v některé disciplíně, ale že si při-
jeli hlavně popovídat a vidět se s ostat-
ními,“ shrnuje hlavní účel Olympiády Jan
Balcar z MAS KJH, o.p.s.

Kateřina Valdová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

www.kjh.cz
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Nebe bez jediného mráčku, sluníčko
a letní počasí přivítaly v havlovickém
Všesportovním areálu téměř dvě stovky
seniorů, kteří se opět po roce sjeli na
Olympiádu pro starší a dříve narozené.

Na Olympiádu, která je zaměřená na
seniory z území Místní akční skupiny
Království – Jestřebí hory, o.p.s., přijelo
letos soutěžit rekordních 180 účastníků.
„Je to zase víc účastníků než v loňském
roce, tentokrát asi o dvacet, a navíc se
přihlásili i senioři z obcí, kteří u nás
zatím nebyli, třeba z Chotěvic,“ hodnotí
účast hlavní organizátor Miloslav Tohola
z TJ Sokol Havlovice. Senioři nakonec
dorazili celkem ze čtrnácti míst, včetně
tří domovů pro seniory.

Pro všechny bylo opět připraveno ob-
čerstvení a společné posezení a svoz do
Havlovic i odvoz zpět. Tradiční disciplíny
– hod válečkem pro ženy a paličkou pro
muže, hod tenisákem, skok z místa a mi-
nigolf – letos okořenily ukázky skladby
s názvem „Waldemariáda“, kterou zacvi-
čily členky T. J. Sokol Úpice a ukázka
sportovního oddílu Agility Sultánci
Havlovice, kteří se věnují tréninku psů
pro závody agility.

OLYMPIÁDA PRO SENIORY PŘEDČILA VŠECHNA OČEKÁVÁNÍ

Na loňskou Olympiádu pro starší a dříve narozené přijelo 180 seniorů

Hned počátkem ledna se tradičně zú-
častňujeme Tříkrálového koncertu Měst-
ské hudby Úpice v našem kulturním
domě.

Koncem ledna jsme uvítali nový rok
v hostinci Amerika. Tady nás kromě
hudby pana Nágla a tance čekalo i dobré
občerstvení.

Před Velikonocemi jsme si zajeli na
výlet do sousedního Polska na tržnici.

V červenci jsme společně poseděli
a zazpívali si při harmonice Lenky Če-
pelkové. Nechybělo ani výborné pečené
masíčko a dortíky. Za to moc děkujeme
Luboši Medkovi.

Koncem srpna jsme si vyjeli na úpic-
kou hvězdárnu. Podívali jsme se daleko-
hledem na oblohu a na dokumentu jsme
shlédli zatmění slunce. 

Začátkem září si vždy zazávodíme
na Olympiádě pro starší a pokročilé
na hřišti za školou. Bývá to krásné
setkání, při kterém se zápolí v různých
sportovních disciplínách.

Druhou akcí v září byl autobusový zá-
jezd na Liberecko. Perfektně připravený
program Jardy Hofmana se velice vydařil,
jenom mlha na Ještědu byla zklamáním.

KLUB DŮCHODCŮ V ROCE 2013

Společné posezení našich seniorů na Tylově paloučku

V říjnu jsme si zopakovali polskou Ku-
dowu.

Koncem měsíce jsme se sešli s okolními
seniory v našem kulturním domě. Společně
s obecním úřadem jsme zde uspořádali
vystoupení známé kapely Kapka z Chocně.

Před Dušičkami jsme pomáhali hrabat
listí v urnovém háječku.

Celoročně spolupracujeme s naší ob-
čanskou komisí, se kterou navštěvujeme

naše seniory u příležitosti jejich jubilea
nebo v případě delší nemoci.

Naše činnost je velice podporována jak
finančně tak organizačně obecním úřa-
dem. Za to mu patří velký dík. 

Věříme, že v letošním roce budeme
mít obdobný program a že se ve zdraví
budeme moci opět setkávat.

Věra Merxbauerová
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Ve dnech 24.–26. 5. 2013 uspořádala
TJ Maratonstav Úpice ve spolupráci
s městem Úpice a obcemi Havlovice,
Radvanice a Malé Svatoňovice Mistrov-
ství Evropy atletů veteránů v silničním
běhu, chůzi a krosu. Toto ME se zde
konalo již potřetí (předtím v roce 1993
a 2003). Závodu se zúčastnilo 646 závod-
níků z 28 zemí Evropy. Byla to nejvý-
znamnější akce, která se v loňském roce
konala v našem regionu. V pátek odpo-
ledne proběhlo naší vesnicí po hlavní
silnici od Úpice dále přes betonový most
ve vsi až k rybníku Jindra a zpět více
jak 350 mužů a žen v závodě v běhu
na 10 km. V neděli ráno si tu samou trať
proběhlo téměř 400 závodníků v půlma-
ratonu.

V neděli se pak Havlovice staly hosti-
teli závodů v chůzi mužů (95 závodníků)
na 30 km a žen (46 závodnic) na 20 km.
Start a cíl byl u školy. Trať 1 km dlouhá
začínala na Malé Straně u pí. Pirné, dále
vedla kolem školy, kolem Kňourků až na
křižovatku u Horáků. Přesto, že byla po-
řádná zima (okolo 10°C), přišlo závod-
níky povzbudit množství diváků.
Slavnostní vyhlášení výsledků bylo
v našem sportovním areálu ve 14.30 hod.
Na zajištění hladkého průběhu závodů
bylo zapotřebí velké množství dobrovol-
níků. Všem, kteří nám v tomto chladném
počasí pomohli, patří velké poděkování.
Jedinou odměnou jim byl teplý čaj. Mys-
lím si, že naše obec opět nezklamala a že
obstála na jedničku. Ing. Pavel Dvořáček

Start závodu mužů v chůzi na 30km při ME atletů veteránů v Havlovicích

Nedělního závodu na 30km v chůzi se zúčastnilo 95 závodníků

MISTROVSTVÍ EVROPY ATLETŮ VETERÁNŮ
V SILNIČNÍM BĚHU, CHŮZI A KROSU

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
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1. června 2013 se konal už 6. ročník
Mistrovství Havlovic v sečení trávy
kosou. 

Přestože nám počasí vůbec nepřálo,
bylo nejvíce soutěžících za celou dobu
konání soutěže. Přijeli i kosáci ze vzdále-
ných Dobroslavic. S pěknou kulturní
vložkou vystoupila děvčata z tanečního
kroužku a divadelníci z Úpice.

Během roku jsme pořádali několik
dalších akcí např. výlet na motorkách
po okolí Havlovic, dále velmi úspěšnou
Benátskou noc, která byla na ostrově pod
mostem. Zde se vyřádili nejen děti, ale
hlavně dospělí při jízdě na pneumatice
nebo ve střelbě prakem na cíl umístěný
v řece. A nakonec byl i ohňostroj.

V září jsme se zúčastnili Dobroslavic-
kého kosení, kde Tomáš Kleňha vybojo-
val 2. místo v kategorii senior, Petr Míl
2. místo v kategorii junior a soutěž v srpu
jsme ovládli úplně: 1. Tomáš Kleňha,
2. Jiří Kopecký a 3. Jan Čepelka.

Koncem září jsme vyrazili na hory.
Ubytovali jsme se na chatě Jelení louky,
vyšli si na tůru a na soutěž gulášů. Když
jsme se vrátili na chatu, následoval fot-
bálek, jízda na čtyřkolce a pro otužilce
koupání ve vyhřívaném venkovním ba-
zénu.

Poslední akcí byla v listopadu soutěž
o nejlepší pomazánku.

Vlasta Řezníčková

I když 6. ročník Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou propršel, zúčastnilo se ho
rekordních 33 sekáčů

Členové Spolku havlovických sekáčů uspořádali výlet na motorkách

Naši sekáči na 3. ročníku Dobroslavického kosení

SPOLEK HAVLOVICKÝCH SEKÁČŮ

Kabelová televize byla v naší obci vy-
budována 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 pro-
vozováním naší kabelové televize. V sou-
časné době je připojeno přes 160 účast-
níků. Skladba programů se během roku
částečně mění v závislosti na nabídce a fi-
nančních možnostech obce.

V současné době je v nabídce 33 pro-
gramů a od září 2008, kdy byla vybudo-
vána nová základna pro hlavní stanici
kabelové televize, vysílá i obecní kanál.
Poplatek za jednoho účastníka pro rok
2014 byl stanoven na 1 500,–.

KABELOVÁ TELEVIZE

�
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Na území naší obce v současné době aktivně působí 13 spolků.

• Sbor dobrovolných hasičů Havlovice
• TJ Sokol Havlovice a.s.
• Český rybářský svaz místní organizace Havlovice
• Myslivecké sdružení Barchovan Havlovice
• Junák – 3. oddíl Medvědi Havlovice
• Agility Sultánci Havlovice
• Klub důchodců
• Sdružení pro Vízmburk
• Spolek přátel českého a moravského folklóru
• Spolek přátel Úpění
• Spolek havlovických sekáčů
• Havlovický svaz malé kopané
• Jezdecký klub Hubert

Pod pojmem spolek evidujeme jak občanská sdružení registrovaná na Ministerstvu
vnitra s přiděleným identifikačním číslem, tak i volná sdružení občanů bez jakékoliv
registrace. Spolky nabízejí našim občanům velmi pestré využití jejich volného času.
Některé spolky mají více než stoletou tradici (hasiči, myslivci, sokol), jiné vznikly úplně
nedávno (Havlovický svaz malé kopané, Jezdecký klub Hubert). 

Všechny spolky naše obec dlouhodobě podporuje v jejich činnosti, a to jak materi-
álně, tak i finančně. Právě aktivita a pestrost našich spolků oslovila hodnotitelskou ko-
misi při soutěži Vesnice roku. Byl to nakonec i jeden z důvodů, proč jsme  získali
Modrou stuhu. V obci Holovousy při předávání tohoto ocenění vznikla myšlenka uspo-
řádat historicky 1. Setkání havlovických spolků. To se uskutečnilo 8. listopadu v krásné
nové klubovně hasičů. Úkolem setkání bylo vzájemné představení spolků a jejich čin-
nosti, plány do budoucna a sjednocení spolupráce s obcí. Byl určen jednotný termín,
do kterého mohou spolky podávat žádosti o finanční příspěvky na činnost, do kdy vy-
pracují zprávu o činnosti do Havlovických novin a do kdy nahlásí své akce do seznamu
sportovních a kulturních akcí. Na závěr oficiální části starosta obce poděkoval všem zá-
stupcům spolků za jejich práci. Pak následovala společná výměna názorů a bohaté ob-
čerstvení. Všichni účastníci se shodli na dalším pokračování společných setkání.

Ing. Pavel Dvořáček

HAVLOVICKÉ SPOLKY

Historicky 1. Setkání zástupců havlovických spolků

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

2011 959

2012 961

2013 964

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
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Rada obce Havlovice na svém jednání
4. 2. 2013 rozhodla o uspořádání foto-
grafické soutěže „Havlovice očima
fotografů“. Soutěž byla zahájena 5. 2.
a ukončena 31. 10. 2013. Soutěž byla roz-
dělena do dvou tematických okruhů
„Příroda a stavby“ a „Život v obci“.
Soutěž byla určena pro amatérské i pro-
fesionální fotografy a podmínkou bylo,
aby fotografie byly pořízeny pouze na
území obce Havlovice. Pro první tři fotky
v každé kategorii byly připraveny fi-
nanční odměny.

Soutěž se setkala s velkým ohlasem
a nakonec se do ní přihlásilo 22 fotografů
se 178 fotografiemi. Rozhodování ko-
mise, kterou tvořilo zastupitelstvo obce

HAVLOVICE OČIMA FOTOGRAFŮ

Josef Červený „V ledovém zajetí“ – 1. místo v okruhu Příroda a stavby

Ing. Miroslav Malafa „Rande s čarodějnicí“ – 1. místo v okruhu Život v obci

se svými manželkami, bylo dlouhé
a složité. Vítězem v kategorii ,,Příroda
a stavby“ se nakonec stal Josef Červený
z Úpice se snímkem „V ledovém zajetí“
a vítězem kategorie „Život v obci“ ing.
Miroslav Malafa se snímkem „Rande
s čarodějnicí“. Část fotek byla nakonec
použita na výrobu stolního týdenního
kalendáře, který naše obec vydala vůbec
poprvé ve své historii. Byl o něj veliký
zájem a po 600 kusech se doslova zaprá-
šilo. Všechny fotky z fotosoutěže byly pro
veřejnost vystaveny 3. prosince v kultur-
ním domě. Výstavy se zúčastnili i všichni
fotografové, kteří dostali na památku Ha-
vlovický kalendař. 

Ing. Pavel Dvořáček

Havlovice – obec s bohatou přítom-
ností i minulostí. Máme zde hrad, staré
statky a roubenky, zvonici, kapličku, kry-
tou lávku a také jeden památný strom –
lípu před školou. Jen jeden na tak velkou
obec? Není zde více pozoruhodných sta-
rých stromů?

Na tuto otázku brzy podá odpověď
projekt Významné stromy obce Havlo-
vice. Jeho cílem je zmapování, dokumen-
tace a dlouhodobá ochrana nejzajíma-
vějších z nich. Mnohé zatím ještě nedo-
sahují parametrů potřebných k vyhlášení
památnými stromy ČR. To ani není hlav-
ním cílem.

Jde hlavně o to, aby se o daných stro-
mech vědělo, aby dostaly šanci jednou
se třeba i památnými stát. Aby i další
generace, které přijdou po nás, mohly
obdivovat přírodní velikány, které se
postupně staly součástí historie naší
obce.

I dnešní milovníci přírody se ale už
mají na co těšit. V dubnu bude u lípy
před školou nainstalována informační
tabule se základními údaji k tomuto
projektu. Nebude na ní chybět seznam
významných stromů obce a přehled-
ná mapka s jejich lokalizací v terénu.
U nejvýznamnějších stromů jednotli-
vých druhů se objeví menší informační
tabulky se základními údaji (stáří, výška,
obvod kmene), stručný popis daného
druhu s fotkami a nákresy a porovnání
s rekordmany v ČR. Ostatní stromy
budou na kmeni označeny malou ta-
bulkou se základní charakteristikou.
Široké veřejnosti tak bude zároveň při-
blížena i druhová rozmanitost zdejších
dřevin.

Připravena je také informační brožura,
která pomůže všem zájemcům s orientací
v terénu. 

K havlovickému Poznávacímu okruhu
tak brzy přibude další lákadlo pro
všechny, kteří se chtějí dozvědět něco za-
jímavého o přírodě kolem nás.

PS: Jedním z motivů k realizaci této
akce byl osud prastaré Poplužské boro-
vice – pravděpodobně nejstarší svého
druhu v ČR. Obdivovaly ji generace
našich předků a nebýt orkánu Kirill
v roce 2007, mohla být chloubou Havlo-
vic i nadále. 

Naštěstí má své následovníky. Víme
o nich. Dejme jim prostor a čas…

Zdeněk Honzera
autor projektu

VÝZNAMNÉ STROMY
HAVLOVIC
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ÚPĚNÍ NA ÚPĚ

Povodeň na jaře 2013 se nevyhnula ani
řece Úpě. Začala panovat obava, že nás
Úpa nepustí na svou hladinu a 31. ročník
Úpění tím bude ohrožen. Počasí se ale
pár dní před termínem konání zlep-
šilo a krásný slunečný den v sobotu
16. června 2013 přivítal všechny vodní
nadšence na startu v Havlovicích. Vzhle-
dem k tomu, že bylo v řece po povodni
stále hodně vody, bylo z bezpečnostních
důvodů rozhodnuto zkrátit trasu a ukon-
čit plavbu už na Pohodlí. Úpění se
zúčastňují  posádky i méně zdatné a Vik-
torčin splav, kde bývá obvykle konec zá-
vodu, byl stále nebezpečný.

V řece teklo stále více vody než v ji-
ných letech a tak všechna plavidla klou-
zala po řece daleko rychleji. Přesto, že
došlo ke zkrácení trasy, 31. ročník Úpění
na Úpě se vydařil. To dokazuje i skvělá
účast na této recesistické akci, které
se zúčastnilo bezmála dvacet plavidel
a téměř 80 řekoplavců.

Jako každý rok, tak i v červnu 2014, se
pojede už 32. ročník této úžasné akce
s názvem Úpění na Úpě. Pokud nám to
počasí a řeka Úpa dovolí, bude trasa
končit v Ratibořicích pod Viktorčiným
splavem. Touto cestou Vás plavce i Vás
diváky srdečně zveme a věříme, že v so-
botu 14. června 2014, bude v Havlovicích
u  Šiškovenského mostu skvělá nálada.
Start plavby bude ve 12 hodin, sraz
posádek od deváté hodiny. Podrobnější
informace naleznete na internetových
stránkách www.upeni.cz. Postavte pla-
vidlo a přijďte se pobavit. 

Luboš Pirný

31. ročníku Úpění na řece Úpě se zúčastnili i pionýři

Další povedené armádní plavidlo

Kamenná regulace podél řeky Úpy se dočkala opravy.

Takto dopadl zdravý vzrostlý javor,
jehož jediným prohřeškem bylo to,
že z něho padalo listí.



Místní akční skupina Království – Je-
střebí hory, o.p.s. v roce 2013 hodně
bilancovala. Jednalo se především o in-
formace, které dostali zástupci obou za-
kladatelů o.p.s. na Venkovské konferenci,
která se konala 21. listopadu 2013 v pen-
sionu Radvance.

Příjemné prostředí hostilo po celý
den starosty z obcí Svazku Jestřebí hory
a Společenství obcí Podkrkonoší, kteří
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ROK 2013 BYL VE ZNAMENÍ BILANCOVÁNÍ

Z jednání členů MAS na Venkovské konferenci v Radvanicích Logo KJH

měli dopoledne před sebou velký úkol –
jako zakladatelé o.p.s. na sebe vzali zod-
povědnost za její chod v roce 2014 tak,
aby byly stávající aktivity zachované i do
dalšího programovacího období.

Zároveň je čekaly souhrnné zprávy,
a to jednak k aktivitám MAS, ale přede-
vším o tom, co všechno se z dotačního
programu LEADER od roku 2009 stihlo
zrealizovat.

Podíváme-li se na období od roku
2009 do roku 2013, celkem se v regionu
podařilo podpořit 59 projektů, které zís-
kaly dotaci ve výši více než 38 milionů
korun. Pokud se zaměříme na obec Ha-
vlovice, tak její území je pokryté druhou
nejhustší sítí úspěšných žadatelů. Celkem
do obce a spolků putovalo 5 351 854 Kč
(dle žádosti o dotaci), které si mezi sebou
rozdělily obec, sbor dobrovolných hasičů,
Sdružení pro Vízmburk, o.s., Jaroslav
Prouza a TJ Sokol Havlovice, o.s. V Ha-
vlovicích se tak podařilo realizovat cel-
kem devět projektů, které přispěly
k lepšímu spolkovému zázemí (např. ga-
ráže pro komunální a hasičskou tech-
niku, oprava tělocvičny nebo zastřešení
hradu Vízmburk) nebo ke zlepšení
chodu a vzhledu obce.

Kateřina Valdová
Království – Jestřebí hory, o.p.s.

valdova@kjh.cz

Vážení spoluobčané, 
po roce se Vám opět dostávají do rukou

noviny, které jsou svojí barevnou kvalitou
a především informacemi na velmi vysoké
úrovni. Každý čtenář si v nich najde své
místo a tak se kupříkladu může dozvědět
o dění v obci, ať už v roce loňském, tak
i v roce letošním. Naleznete zde zprávy
o činnosti jednotlivých spolků, infor-
mace o plánovaných akcích a v nepo-
slední řadě termíny plateb za služby
v obci. Celkově tato ročenka obsahuje vše
důležité, co si většina občanů obce žádá.
Bylo by nedůstojné podávat tak důležité
a hodnotné informace na obyčejném no-
vinovém papíře v černobílém rozlišení. Je
dobré si zároveň uvědomit, že většinu
článků píše sám čas a někteří autoři nad
nimi strávili řádově i několik hodin. Za
to jim patří velké poděkování.

Zastupitelstvo obce, které ke konci
března 2013 na vlastní žádost opustil pan
Jaroslav Kábrt, bylo na zasedání zastupi-
telstva dne 25. června 2013 doplněno

o nového člena, pana Bronislava Kazdu.
Zastupitelstvo se v roce 2013 sešlo cel-
kem 4x a řešilo celkem 48 bodů jednotli-
vých programů.

Rada obce se v roce 2013 sešla celkem
16x. Je to o dvě jednání více než v roce
2012. Na jednotlivých zasedáních po-
stupně projednala úctyhodných 125 bodů,
což je o 14 bodů více než tomu bylo
v předchozím roce. Jednání rady obce se
odehrávala v přátelské atmosféře a všech
5 členů rady vždy došlo ke společnému
závěru s ohledem na spokojenost spolu-
občanů v obci.

Mimo těchto pracovních povinností se
většina zástupců obce z řad zastupitelstva
a spolků ve svém volném čase zapojovala
do dalších aktivit a brigádnických čin-
ností. V dubnu 2013 jsme slavnostně
otevřeli nové garáže pro hasičskou a ko-
munální techniku. Moderní prostory
jsou naplno využívány hasiči i obecním
zaměstnancem.

2. června 2013 zasáhla naši obec po-

RADA OBCE 

vodeň. Od 6. hodiny ranní do pozdních
večerních hodin tak měli hasiči a zá-
stupci obce spoustu práce se snižováním
dopadů velké vody. Ta zanechala v obci
nesmazatelné stopy, zároveň urychlila
některá protipovodňová opatření, která
se dosud odkládala.

V sobotu 24. srpna 2013 byla naše
obec oceněna modrou stuhou za spole-
čenský život v obci v rámci soutěže Ves-
nice roku 2013 Královéhradeckého kraje.
Jedná se o druhé nejvyšší ocenění v této
soutěži. V silné konkurenci 31 obcí je
druhé místo velkým úspěchem a po zlaté
stuze z roku 2007 je to další důležité oce-
nění naší obce. 

S koncem loňského roku byla dokon-
čena další velmi zdařilá a nepřehlédnu-
telná akce, zateplení budovy základní
a mateřské školy. S touto akcí byla spo-
jena i výměna kotlů na LTO.

Od února do konce listopadu byla
radou obce vyhlášena fotografická sou-

(dokončení na následující straně)



HAVLOVICKÉ NOVINY 15

těž s názvem Havlovice očima fotografů.
Soutěžit se mohlo ve dvou kategoriích.
Bližší podmínky soutěže si zájemci mohli
přečíst na stránkách naší obce. Celkem
se sešlo 178 fotografií, které budou do
budoucna využity na propagaci obce.
Nejzdařilejší fotografie z prvního tema-
tického okruhu „Příroda a stavby“ byly
použity v historicky prvním kalendáři,
který naše obec vydala. 

Na letošní rok jsou naplánovány nové
akce, byly podány první žádosti o dota-
ce. Připravuje se dokončení stavebních
úprav ZŠ a MŠ, včetně výměny střešní
krytiny. Nová výstavba chodníků v obci.
Budou se opravovat obecní komunikace
a zahájí se revitalizace parku TGM. 

Vážení spoluobčané, závěrem mi do-
volte, abych Vám popřál hodně zdraví
a především správné rozhodnutí v pod-
zimních komunálních volbách v naší
obci.

Martin Kult, místostarosta obce

...RADA OBCE 

Obecní vodovod byl vybudován v akci
Z v letech 1959–1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetržitě obec Ha-
vlovice. Na provozování vodovodu byl
vypracován a dne 12. 1. 2005 Krajskou
hygienickou stanicí Královéhradeckého
kraje schválen nový Provozní řád vodo-
vodu Havlovice. Povolení k provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu vydal
KÚ Královéhradeckého kraje dne 17. 6.
2004 a odpovědným zástupcem určil ing.
Pavla Dvořáčka, starostu obce. Celková
délka vodovodního potrubí bez přípojek
je 12 000 m. Na takto dlouhém potrubí
se mohou vyskytovat poruchy, o kterých
nevíme. Vyzýváme tímto každého, kdo
objeví podezřelý průsak vody, aby to
ohlásil na obecním úřadě. Pravidelné
rozbory pitné vody provádí dle provoz -
ního řádu Zdravotní ústav Trutnov. Po-
drobné výsledky jsou k dis pozici na
obecním úřadě. Nejčastější dotaz z řad
našich občanů se týká tvrdosti vody.
Tvrdostí vody se rozumí koncentrace
všech vícemocných kationtů kovů alka-
lických zemin, v podstatě se jedná
o sumu vápníku a hořčíku. Nejčastěji se
uvádí v mmol/litr. Tvrdost vody v obec-
ním vodovodu se pohybuje okolo 2,56
mmol/l. To znamená, že naše voda je
tvrdá. Cena vody za odečítací období

OBECNÍ VODOVOD

Tabulka tvrdosti vody v mmol/litr
velmi tvrdá > 3,76
tvrdá 2,51 – 3,75
středně tvrdá 1,26 – 2,5
měkká 0,7 – 1,25
velmi měkká < 0,5

1. 7. 2013 – 30. 6. 2014 je stanovena
na 12,– Kč/m3. Platba se provádí na
obecním úřadě do 31. 7. 2014.

UŽITEČNÉ INFORMACE
ZE ZÁKONA O VODOVODECH
A KANALIZACÍCH
– vodovodní přípojku pořizuje na své

náklady odběratel vody a stává se také
jejím vlastníkem

– uzávěr vodovodní přípojky je vlast-
nictvím provozovatele (obce), nelze
tedy bez nahlášení provozovateli ne-
oprávněně a bezdůvodně manipulovat
s uzávěrem. Ve vlastním zájmu by měl
každý znát umístění uzávěru své do-
movní přípojky

– ochranné pásmo vodovodu a kanali-
zace – na každou stranu 1,5 m od
vodovodního či kanalizačního řádu
je tzv. ochranné pásmo vodovodu
a kanalizace. Upozorňujeme, že
v ochranném pásmu nelze umisťovat
stavby či jiná podobná zařízení, vy-
sazovat trvalé porosty, provádět te-
rénní úpravy včetně navyšování
materiálu nad vodovodním či kana-
lizačním řádem.

– vodoměry jsou vlastnictvím provozo-
vatele. Ten zajišťuje na své náklady je-
jich opravy a pravidelné výměny a
cejchování. Odběratel je povinen bez-
odkladně nahlásit provozovateli zjiště-
nou poruchu na vodoměru. V případě
poškození vodoměru vlivem mrazu,
vlastník nemovitostí uhradí jeho vý-
měnu za nový v plné výši.

Ing. Pavel Dvořáček 
(pokračování z předchozí strany)

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 Obecní úřad v Havlovicích. Ten
provede místní šetření, kde zejména
zjišťuje, zda-li strom nemá estetic-
kou, historickou nebo jinou hod-
notu. Pokud tomu tak není, je
následně vydáno zdarma povolení
ke kácení. Povolení se nevyžaduje
pro stromy o obvodu kmene do
80 cm měřeného ve výšce 130 cm
nad zemí, nebo souvislé keřové po-
rosty do celkové plochy 40 m2. Vzor
žádosti je k dispozici na webových
stránkách obce. Žádost musí obsa-
hovat: jméno a adresu žadatele, druh
a počet dřevin, které mají být káce-
ny, udání obvodu kmene ve výšce
130 cm nad zemí, číslo pozemkové
parcely a 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

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

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE

telefon:
starosta – 499 784 061, 603 558 845
místostarosta – 731 552 503
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

ÚŘEDNÍ HODINY
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Nový dům manželů Nývltových Nový dům Anety Kalužné 

Nový dům manželů Kábrtových Nový dům manželů Kopeckých

Nový dům Tomáše Prouzy

NOVÁ VÝSTAVBA V OBCI

V MÍSTNÍ ČÁSTI U ZVONIČKY VYROSTLO VLONI 5 NOVÝCH DOMKŮ.
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V loňském a před -
loňském čísle Havlo-
vických novin jsem vás
informoval o tom, co
nás trápí v souvislosti
s psími miláčky. Bez-
ohlední majitelé psů klidně nechají svého
psa udělat potřebu kdekoliv, jen ne na
svém pozemku. Nechci to zakřiknout, ale
začíná se blýskat na lepší časy. Obecní
úřad nechal v loňském roce osadit na pěti
místech speciální odpadkové koše s držá -
ky na sáčky na psí exkrementy. Soustav-
ným, více jak dvouletým upozorňováním
na tento nešvar se nám snad podařilo
u některých občanů zlomit celoživotní
návyk a přinutit je uklízet po svém psu.
Učí se to i malé děti v naší škole, které
dospělé upozorňují na to, že to, co dělá
jejich pes někde v trávě u silnice, není
správné. Že občané po svých psech uklí-
zejí, vidíme i na spotřebě sáčků na psí
exkrementy. Nestačíme je doplňovat. Do-
konce se nám i stává, že jedno balení
sáčků o 50 kusech zmizí za jeden den. To
je ale dílem nějakého vandala nebo še-
třílka, který sáčky používá na něco ji-
ného. V letošním roce počítáme ještě
s osazením dvou těchto odpadkových
košů. Věříme, že občané budou po svých
psech uklízet, a že tím společně přispě-
jeme k tomu, aby naše obec byla pěkná
a čistá.

Ing. Pavel Dvořáček

PSÍ VÝKALY POTŘETÍ

Nové odpadkové koše na psí exkrementy
v obci

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. Zimní údržba je zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potře-
bám na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komuni-
kací (obce Havlovice) na straně druhé.
Obec zajišťuje zimní údržbu na téměř
20 km místních komunikací. Vzhledem
k tomuto velkému množství nelze zajistit
zimní údržbu na celém území obce na-
jednou. Jednotlivé komunikace jsou
seřazeny do skupin podle pořadí důleži-
tosti. Pluhování a posyp svažité části ko-
munikace nad Jutou, která patří mezi
nejnebezpečnější, smluvně zajišťují Tech-
nické služby Úpice. Pluhování ostatních
komunikací zajišťuje od letošního roku
sama obec Havlovice svým novým trak-
torem ZETOR PROXIMA Plus 90 a
novou sněhovou zadní radlicí. V případě,
že bychom návaly sněho nezvládali, je
připravena Zemědělská společnost Svo-
bodné a.s. Havlovice nám pomoci. Posyp
komunikací se zajišťuje drobným štěr-
kem a to každý individuálně ze sa-
moobslužných kup, které jsou rozmís -
těny na 25 kopcovitých částech místních
komunikací a jsou zřetelně označeny
značkou „Posypový materiál“. V roce
2011 byly na pěti místech umístěny

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

V loňském roce byla zakoupena nová sněhová radlice

plastové nádoby na posypový materiál.
V loňském roce k nim přibyly 4 další.
V nich je uložen posyp smíchaný se solí.
Uvažuje se o tom, že budou postupně na-
koupeny ještě další plastové nádoby.
V případě extrémního zhoršení sjízd-
nosti a schůdnosti místních komunikací
(náledí …) budou celkový posyp zajišťo-
vat na požádání Technické služby Úpice.
Zajištění celkového posypu komunikací
po celé zimní období není v technických
a hlavně ekonomických možnostech
obce. V zimním období je každý povinen
přizpůsobit chůzi i jízdu stavu komuni-
kací.

Ing. Pavel Dvořáček

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.
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Odvoz a likvidace domovního odpadu
se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006
O nakládání s komunálním a se staveb-
ním odpadem, která vstoupila v platnost
1. 5. 2006 a dále pak obecně závaznou vy-
hláškou č. 1/2013 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, která vstou-
pila v platnost 1. 1. 2014. Jejich úplné
znění naleznete na webových stránkách
obce www.havlovice.cz. Z uvedených vy-
hlášek vyplývá, že v obci je zaveden pau-
šální poplatek za odvoz a likvidaci
domovního odpadu. Jeho výše je pro rok
2014 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, cha-
lupa), kde není hlášena k trvalému po-
bytu žádná osoba, se platí poplatek od-
povídající 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 prokážou, že se
déle než 10 měsíců nepřetržitě zdržují
mimo obec

– poplatek je každý povinen uhradit nej-
později do 28. 2. příslušného roku,
nezaplacený poplatek bude vyměřen

ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Od prosince loňského roku došlo k zá-
sadní změně v systému sběru, svozu i li-
kvidace tříděného odpadu. Každý z vás si
jistě všiml, že z obce zmizely staré ne-
vzhledné kontejnery na tříděný odpad
a že byly nahrazeny kontejnery novými.
Dodala nám je firma Transport Trutnov,
která tříděný odpad začala odvážet. Na-
hradila tak dosavadní Technické služby
Úpice. Celkem bylo v obci rozmístěno
20 kusů kontejnerů. Z toho 4 ks na sklo,
4 ks na papír a 12 ks na plasty. Plasty se
budou odvážet 1x týdně vždy v pondělí,
papír 1x týdně vždy v pátek, sklo podle
potřeby. Dříve zavedený odvoz papíru,
který občané odnášeli 2x ročně do
velkoobjemového kontejneru u kultur-
ního domu, se ruší. Věříme, že kontej-
nerů je v obci rozmístěno dostatek, a že
četnost jejich odvozů zajistí to, aby ne-
byly přeplněné. Zaráží nás přístup někte-
rých občanů, kteří si z prostoru kolem
kontejnerů dělají černou skládku. Vyhodí

platebním výměrem, může být navý-
šen až o 50 % a lze ho vymáhat do 3 let,
kdy poplatková povinnost vznikla.

I v roce 2014 bude domovní odpad
odvážet firma Transport Trutnov. Svozo-
vým dnem je úterý. Odpad je odvážen
v zimních měsících 1x týdně a v letních
měsících 1x za dva týdny. Jakékoliv re-
klamace ihned řešte na jejich telefonním
čísle 499 811 971. Odpad Vám bude od-
vážen z vlastních popelnic nebo pronaja-
tých od firmy Transport a nebo uložený
v igelitových pytlích dodaných firmou
Transport Trutnov. Ty koupíte pouze
na Obecním úřadě v Havlovicích za
10,– Kč/ks. Do míst, která jsou obtížně
dostupná hlavně v zimě, byly umístěny
velkoobjemové kontejnery (Kobylinec,
Podhradí – Vlachovi, Svobodné).

SKLO, PLASTY, PAPÍR
Na čtyřech místech v obci (u vjezdu k by-
tovce č.p. 280, za kulturním domem,
u dřevěné lávky a na křižovatce u Bejrů
č.p. 270 na horním konci obce) byly umís-
těny kontejnery na plasty a sklo. Do kon-
tejnerů na plasty lze ukládat igelitové sáčky,
folie, sáčky od mléka, kelímky od jogurtů
a dalších potravin, polystyrén, PET lahve
od nápojů, plastové obaly od spotřebního
zboží a i krabice od mléka. Plastové lahve
od nápojů před vhozením do kontej-
nerů sešlápněte, šetříte peníze nás všech.

Kontejnery na papír jsou umístěny za
kulturním domem a u dřevěné lávky.
Pravidelný odvoz kontejnerů zajišťuje
firma Transport Trutnov.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje
firma Transport Trutnov. Ve stanovený
den, který bude vyhlášen obecním roz-
hlasem, bude před kulturní dům přistaven
kontejner, kam mohou občané zdarma
ukládat nebezpečný odpad (televize, au-
tobaterie, plechovky od barev, zářivky,
monočlánky, léky, ale také i pneuma-
tiky…). Odvoz bude proveden 1x ročně
vždy v dubnu. V roce 2013 činily náklady
na odvoz a uložení odpadu 11. 500,– Kč.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nepotřebná elektrozařízení jsou v naší
obci také likvidována ve spolupráci

Před koncem roku bylo po obci rozmístěno 20 nových nádob na tříděný odpad

tam to, co se jim doma nehodí, ale hlavně
to, co do kontejnerů vůbec nepatří. Ob-
jevují se tam pneumatiky, stará umy-
vadla, linoleum…. Co k tomu dodat!!!!

Od 1. 1. 2014 se naše obec zapojila do
celorepublikového systému Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM a.s. Ta
buduje pro firmy, obce a města efektní
systém odděleného sběru využitelných
složek komunálních a obalových odpadů.
Po vytřídění zajišťuje, aby byly využity
jako druhotná surovina nebo případně
jako zdroj energie. Tím vznikají finanční
prostředky, které jsou zpětně převáděny
obcím a městům zapojeným do tohoto
systému. Čím více odpadů obec vytřídí,
tím více peněz získá. Tímto apelujeme
na naše občany, třiďte odpad, ušetříte
naše obecní prostředky. Očekáváme, že
bychom mohli za letošní rok zpět získat až
50 % celkových nákladů vynaložených na
sběr a odvoz tříděného odpadu –tedy až
35.000,– Kč. To však záleží na každém z nás. 

(dokončení na následující straně)
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Odpad, který sem nepatří. Dnes již
bývalé kontejnery u dřevěné lávky.

s firmou Transport Trutnov. Ta přistaví
u kulturního domu kontejner, kam
mohou občané zdarma odkládat led-
ničky, pračky, elektrické sporáky, mikro -
vlnné trouby, vysavače, žehličky, fény,
vrtačky, brusky a další podobná elektro-
zařízení. Termín a místo budou vyhlá-
šeny obecním rozhlasem. 

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad ze zahrádek se již nebude
odvážet zdarma – viz. článek Bioodpad
ze zahrádek. Zelený odpad, pokud je to
jen posekaná tráva, je odvážen na fer-
mentační stanici v Úpici. Jinak je shro-
mažďován na překladišti, odkud ho
odváží za úplatu firma Transport Trutnov
do Bohuslavic ke kompostování. V roce
2013 tam bylo odvezeno 43,7 tun, za
které jsme zaplatili 13.200,– Kč. Celkem
za svoz a likvidaci zeleného odpadu
v obci bylo v roce 2013 zaplaceno
28.000,– Kč. Tyto náklady jsou důvodem,
proč je služba zpoplatněna. Přesto cena
350,– Kč za jeden vak ročně skutečné ná-
klady nepokryje.

STAVEBNÍ ODPAD
Odvoz a likvidaci stavebního odpadu
provádí původce odpadu sám na vlastní
náklady. Nesnažte se proto ukládat sta-
vební odpad do popelnic. Obsluha sběr-
ného vozu provádí namátkové kontroly
odpadu v popelnicích a mohlo by se stát,
že vaše popelnice nebude vyvezena.

ŽELEZO
Sběr starého železa zajistí obecní úřad 1x
ročně vždy v měsíci dubnu. Po obci
budou rozmístěny kontejnery, kam mů-
žete železo odkládat.

Ing. Pavel Dvořáček

...TŘÍDĚNÝ ODPAD

BIOODPAD ZE ZAHRÁDEK

V loňském roce byl rozsah služeb, které zajišťuje náš obecní úřad pro své občany, roz-
šířen o svoz bioodpadu. Ten nahradil původní svoz zeleného odpadu ze zahrádek, který
jsme po mnoho let zdarma zajišťovali, ale jen od září do listopadu. Svoz bioodpadu
jsme prováděli po celé vegetační období, tj. od dubna až do listopadu. Ukázalo se, že
o službu je mezi občany zájem, a tak v tom budeme pokračovat i v letošním roce. V loň-
ském roce tuto službu využilo 50 domácností.A jak svoz funguje?

Bioodpad se sváží uložený pouze v typizovaných velkoobjemových vacích. Ty si ob-
čané zakoupí na obecním úřadě za 170,– Kč/ks. Každý vak si jeho majitel nesmazatelně
označí popisným číslem domu nebo evidenčním číslem chaty tak, aby nemohlo dojít
k záměně. Jedná se o výrobek JUTY Dvůr Králové nad Labem o rozměrech 70x70x70
cm a nosností 750 kg. Bioodpad uložený volně, nebo v čemkoliv jiném, odvezen ne-
bude. Naplněný vak si každý umístí před dům nebo do míst, kam staví popelnici k od-
vozu. Bioodpad se bude i letos odvážet od 1. dubna vždy každé pondělí (mimo státní
svátky) až do prvního sněhu. Vak se po vysypání vrátí zpět k dalšímu použití. Cena na
jeden rok zůstává stejná 350,– Kč/1 vak. Pokud se zájemce o tuto službu přihlásí
v průběhu roku (například v srpnu), nebude mu tato částka úměrně snížena.

Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva, drobné větvičky z keřů, listí, piliny, hobliny, kůra
Do vaků nepatří: zemina, kamení, cihly, stavební materiál, sklo, plasty, plechovky,

zbytky masa a kostí, popel, velké větve ze stromů
Bioodpad se bude odvážet k dalšímu zpracování buď do fermentační stanice v Úpici

nebo do kompostárny firmy Transport do Trutnova Poříčí.
Zájemci o tuto službu se mohou kdykoliv přihlásit na obecním úřadě.
Tento nový svoz bioodpadu nahrazuje v naší obci doposud používaný svoz zele-

ného odpadu, který se zdarma odvážel každoročně od září do poloviny listopadu!!! 
Ing. Pavel Dvořáček

Hydraulická ruka ulehčuje zvedání vaků při svozu bioodpadu

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 uvedenému v § 47 § 49
2. přestupků proti občanskému soužití uvedenému v § 49
3. přestupků proti majetku uvedenému v § 50
4. ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě uvedených 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.

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

(pokračování z předchozí strany)



Rok 2013 byl pro hrad Vízmburk ne-
obyčejně úspěšný. V lednu nabylo právní
moci stavební povolení na „Zastřešení
hradu Vízmburk – postupné zpřístup-
nění hradu“. Znamená to, že podle pro-
jektové dokumentace schválené všemi
dotčenými orgány můžeme v budoucích
letech nejen vyměňovat provizorní leše-
ňové zastřešení za nové, ale též můžeme
rekonstruovat zborcené kamenné kon-
strukce.

Proto jsme ihned v dubnu požádali
o dotaci na zastřešení západního křídla
hradu a hned se nám povedlo získat
1,1 mil. Kč z programu Leader EU pro-
střednictvím MAS Království Jestřebí
hory. Ale jak sehnat potřebnou finanční
spoluúčast ve výši 125 tisíc Kč? Rozhodli
jsme získat tyto prostředky veřejnou
sbírkou. 

Veřejná sbírka měla neuvěřitelný
úspěch. Během 5 měsíců bylo potřeb-
ných 125 tisíc Kč vybráno. Sbírku lidé
podpořili buď přímo na hradě při akcích
či během prázdninového provozu nebo
zasláním financí na účet sbírky. Bylo
neuvěřitelné sledovat, jak lidé podpo-
rují tuto památku. Sbírku podpořili
lidé z Prahy, Brna, Olomouce, dokonce
i z Německa. Byl jsem mile překvapen, že
sbírku podpořilo i velké množství havlo-
váků v čele se zastupiteli. Je vidět, že ob-
čané naší vesnice jsou dobrými patrioty
a svých předků včetně „svého“ kultur-
ního dědictví si váží. Vždyť i v tomto
ohledu zde máme oproti okolním obcím
něco, čím se budeme moci v budoucnu
chlubit. 

Již brzy na jaře jsme se pustili do
prvních brigád zhruba po 30 letech od
ukončení výzkumu na hradě. Očišťovali
jsme okolí hradu i nádvoří. V dubnu
Zdeněk Honzera společně s ostatními
členy našeho sdružení vyčistil studnu
(cisternu) až na dno. Po 30 letech byla
studna opět čistá a objevila se zde zase
voda. V květnu jsme zahájili práce na
vyčištění odtokového kanálu z nádvoří
a ten jsme zatrubnili do vsakovací jímky.
Byl to nutný předpoklad k zahájení prací
na západním křídle.

Samotné práce na zastřešení byly za-
hájeny počátkem srpna. Pracovníci firmy
Rehis Havlíčkův Brod vyzdili části rozsy-
paných zdí a připravili kotvy pro ocelo-
vou konstrukci. Firmy Movis a Pařízek
vyrobily a osadily pomocí jeřábu ocelo-
vou konstrukci a pracovníci firmy Rest
Tu opět jeřábem nakladli na konstrukci
trámy a pokryli celou střechu.
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HRAD VÍZMBURK OŽÍVÁ

Dětský den na hradě se nesl ve znamení loutek

4. května byla na hradě Vízmburk zahájena sezona

Brigáda na čištění nádvoří našeho hradu

(dokončení na následující straně)
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V sobotu 2. listopadu se konal na
hradě Den otevřených dveří, kde mohli
návštěvníci shlédnout výsledky letošních
aktivit. Tentýž den se v podvečerních
hodinách konala video a fotoprezentace
a představení plánů do budoucna. Nadále
bude sdružení shánět finance na realizaci
celého postupného zastřešení hradu. Ná-
sledným krokem je zpřístupnění hradu
široké veřejnosti po celou turistickou
sezónu. Dále se bude připravovat expo-
zice některých nálezů či replik přímo
na hradě v zastřešených prostorách. Sou-
běžně se zastřešováním bude možné
rekonstruovat některé prvky hradní vý-
zdoby a osazovat buď originály či repliky
zpět do míst, kam náleží.

I po 2. listopadu členové sdružení
nezaháleli. Dobré počasí umožnilo zahá-
jit přípravy na stavební práce v příštím
roce. Na nádvoří hradu jsme dopravili
pásovým dopravníkem a na kolečkách
zhruba 5 m3 kamene.

Mimořádnou událostí pro hrad bylo
vydání zbrusu nové publikace Mgr. Jana
Košťála – Vízmburk – příběh ztraceného
hradu. Publikace pojednává nejen o his-
torii a architektuře hradu, ale prvně
mapuje a dokumentuje archeologický ná-
lezový fond, který byl v době výzkumu
na hradě vykopán. Zde se můžete dozvě-
dět, odkud kupci dovezli na hrad kera-
mické nádobí, odkud pocházely skleněné
číše, jaké kovové předměty se zde docho-
valy a proč zde nenajdeme žádné zbraně.
Osobně si myslím, že by tato knížka spo-
lečně s publikací „Havlovice a čas“ ne-
měla chybět v žádné rodinné knihovně
místních občanů.

Abychom neopomněli kulturní akce
v loňském roce, je nutné připomenout
zahájení sezóny, dětský den a slavnosti:

V sobotu 4. 5. se na Vízmburku usku-
tečnilo zahájení sezóny pod názvem
„Devatero řemesel“. V odpoledním pro-
gramu vystoupila hudební skupina Kla-
peto z Náchoda. Rytířské vystoupení
obstarala skupina historického šermu
Servus Bellum. Na flétny zahrály děti
z uskupení Pišťci ze Zobcoburgu. Ná-
vštěvníci zde mohli obdivovat při práci
ševce, kováře, svíčkaře, přadleny, tkad-
leny, písařky, košíkáře a šperkařky.
K vidění byl pastevec s ovcemi a sedlák
s králíky, slepicemi a holuby. Zlatým hře-
bem akce byl křest knihy „Vízmburk –
příběh ztraceného hradu“, kterou si
mohou lidé koupit za 290 Kč.

V sobotu 8. června se na hradě Vízm-
burk konal dětský den. Návštěvníci

...HRAD VÍZMBURK OŽÍVÁ

(pokračování z předchozí strany)

shlédli dvě loutkové pohádky i vystou-
pení tanečnic z úpické Základní umě-
lecké školy A. M. Buxton. Děti plnily
zajímavé úkoly. Vstupné bylo dobro-
volné, výtěžek akce 6 500 Kč byl použit
na zastřešení hradu. Ve slosování byl lo-
sován tablet, traktor na pískoviště a ma-
lovací medvídek. Počasí nám přálo a akce
se nadmíru vydařila.

Ve dnech 21. a 22. září se konaly již
6. Vízmburské slavnosti. V sobotu na-
vštívil svůj hrad Tas z Vízmburka s histo-
rickým průvodem. Rytíři ze skupin
Solutus a Metropolis předvedli svá
umění. Verdečtí střelci stříleli z palných
zbraní a Úpičtí střelci si pro návštěvníky
připravili střelnici, kde si mohli všichni
vyzkoušet střelbu z luku. V sobotu hrála
středověká kapela Miritis, v neděli zase
skupina Lev.h.art. Příchozí mohli shléd-
nout probíhající stavební práce. Bohužel,

Nové zastřešení západního paláce hradu

počasí nebylo moc příznivé a to se odra-
zilo na návštěvnosti.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům Sdružení pro Vízmburk za ne-
utuchající aktivitu a práci pro naši ojedi-
nělou kulturní památku. Poděkování
patří představitelům naší obce a dalších
obcí, kteří nás finančně podporují,
Svazku obcí Jestřebí hory a Královéhra-
deckému kraji. Největší poděkování patří
všem, kteří věnovali na záchranu této
památky finanční prostředky. Veřejná
sbírka i nadále trvá. V tomto roce máme
další velký cíl: dozdít věž zhruba do
výšky 4 m. Bude to akce namáhavá, ale
výsledek určitě opět potěší všechny
příznivce této památky. I v roce 2014
přijďte pobejt. Bližší informace najde-
te na www.vizmburk.cz nebo na tel.
777 005 790.

Mgr. Jaroslav Balcar, místopředseda 

Novou knihu o Vízmburku koupíte i na obecním úřadě
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Pohled na sportovní areál při loňských závodech horských kol

Cíl závodů horských kol ze seriálu Kolo pro život v našem areálu

2. mistrovství Havlovic v běhu na běžkách

Organizátoři závodů připravují i atrakce pro děti Hasičské závody mládeže

Tradiční dětský den v našem areálu

Z LOŇSKÝCH AKCÍ V NAŠEM SPORTOVNÍM AREÁLU
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O tradiční společné pálení čarodějnic je velký zájem

Nástup družstev na žákovském fotbalovém turnaji škol z regionu Jestřebích hor

Díky celodennímu dešti prošlo málo účastníků cílem loňského pochodu Václavice-Havlovice



Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Havlovicích byla značně rozmanitá. To
nakonec můžete posoudit sami po pře-
čtení této zprávy.

Začátkem roku se již jako každoročně
konala výroční valná hromada. Jednání
se uskutečnilo v hostinci Amerika. Po
přečtení všech zpráv a shlédnutí videore-
portáže z činnosti za uplynulý rok, násle-
dovalo ocenění některých členů sboru.
Na závěr bylo podáváno drobné občer-
stvení.

18. 1. jsme se účastnili členské schůze.
Těsně před jejím ukončením jsme byli
operačním střediskem HZS povoláni na
likvidaci požáru větví spadlých na elek-
trické vedení. Vzhledem k účasti většiny
členů jsme vyjeli do dvou minut. Zásah
byl komplikován hustým sněžením. 

Měsíce leden a únor byly jako kaž-
dým rokem věnovány teoretické přípravě

členů zásahové jednotky. Zúčastnili jsme
se školení z různých oborů (zdravověda,
prevence, školení řidičů). Dále jsme pro-
vedli výcvik nositelů dýchací techniky
v polygonu na HZS v Trutnově a u okol-
ních sborů jsme opětovali jejich návštěvu
na naší výroční valné hromadě.

První sobota měsíce března je již řadu
let spojena s hasičskou zábavou a vepřo-
vými hody v kulturním domě v Havlovi-
cích. O lístky je v posledních letech
neuvěřitelný zájem a místenky byly roz-
prodány již začátkem měsíce ledna. Ná-
vštěvníci této zábavy si již tradičně mohli
vychutnat výborné jídlo, bohatou tom-
bolu a slosovatelnou vstupenku o krásný
LCD televizor. Celý večer byl dále zpe-
střen netradičním předtančením skupiny
Aquaboys v podání našich členů. Vzhle-
dem k obrovskému úspěchu tohoto vy-
stoupení jsme byli požádáni o zpestření

večera o týden později na rybářském
plese.

Měsíc březen patří také celorepubli-
kové soutěži Požární ochrana očima dětí.
Žáci naší základní a mateřské školy
do této soutěže přispěli řadou výtvarných
a literárních prací a opět uspěli řadou vý-
borných umístění. Velký dík patří všem
pedagogům a řediteli základní školy
za motivaci dětí k této soutěži. Náš sbor,
ještě před odesláním prací k odbornému
hodnocení, vyhodnotil jednotlivé práce
a dětem byly našimi zástupci předány od-
měny za jejich krásné výkresy a literární
práce. 

Největší událostí pro náš sbor byla vý-
stavba nových garáží pro komunální
a hasičskou techniku za kulturním
domem, která započala v roce 2012.
V měsíci březnu se rozjely finální práce
na dokončení klubovny a dovybavení
veškerých prostor. Na veškeré vybavení
se nám podařilo prostřednictvím MAS
KJH získat dotaci ve výši 537 tis. Kč. Po
zhruba 50-ti letech se náš sbor dočkal
nových prostor s kvalitním zázemím. 

V měsíci dubnu jsme zakoupili část
schváleného materiálu a pomalu se začali
připravovat na slavnostní otevření garáži.
Tomu ale předcházelo mnoho hodin usi-
lovné práce na přesunu veškerého vyba-
vení a techniky. Po vyčerpávajících
víkendech jsme své síly jeli 13. dubna
dobít do vinného sklípku v moravských
Bořeticích. Cestu jsme měli zpestřenou
návštěvou centrální hasičské stanice
v Brně a rozhlednou v Židlochovicích. Po
nemalé konzumaci výborného vína ve
sklípku jsme po chutné snídani vyrazili
na bobovou dráhu do Němčiček a dále
pak směrem k domovu. Akce se velice
vydařila.

Plni sil jsme se vrhli do finálního
úklidu v nových prostorách, aby vše bylo
připraveno k jejich slavnostnímu ote-
vření. První část se uskutečnila 25. 4.,
kdy od 18 hodin byli pozváni zastupitelé
obce. Vše bylo vzorně připraveno k za-
hájení. Náhle se nám však rozezněly mo-
bilní telefony ohlašující poplach. V čase
17:56 jsme byli povoláni k požáru kotelny
v rodinném domě v Úpici. Zastupitelé
obce tak měli počínání členů zásahové
jednotky od příjezdu do hasičárny až
po urychlený výjezd v přímém přenosu.
Prvotní myšlenky všech přítomných na
otevírací akci byly spíše směřovány
k tomu, že takovýto výjezd je nafilmo-
vaný. Teprve posléze všichni pochopili,
že se jedná o pravou akci za požárem.
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Pohled na novou klubovnu našich hasičů

Společná fotka členů SDH Havlovice při otevření nových garáží

(pokračování na následující straně)



Z naší strany to bylo nejlepší slavnostní
otevření nových prostor hasičárny, jaké
jsme si jen mohli přát. Druhý den byly
prostory otevřeny pro dodavatele stavby,
starosty okolních obcí a další pozvané
hosty. Hlavní den otevřených dveří pro-
běhl v sobotu od 14 hodin, kdy byly nové
prostory konečně slavnostně otevřeny ši-
roké veřejnosti. Součástí programu bylo
vystoupení mažoretek a společná foto-
grafie všech hasičů sboru. Po oficiálním
ukončení akce bylo pro všechny členy,
včetně rodinných příslušníků, připra-
veno posezení s občerstvením v nové
klubovně. 

Koncem měsíce jsme jako každoročně
pořádali pálení čarodějnic na louce vedle
sportovního areálu. Akce se stala v obci
již tradicí a je mezi ,,havlovičáky“  velice
oblíbenou, o čem svědčí vždy velká účast
občanů a dalších návštěvníků z okolních
obcí. Naši členové připravili pro příchozí
velkou hranici a bohaté občerstvení. 

Od začátku měsíce května jsme se
každý týden věnovali tréninkům na ha-
sičské soutěže.  Na první soutěž jsme od-
jeli 17. května do Maršova, kde se konala
okrsková soutěž. Zde se oběma týmům
mužů velice dařilo. Obsadili jsme první
a druhé místo. Pro letošní rok bylo
naší prioritou účastnit se soutěží Výcho-
dočeské hasičské ligy. Celý seriál čítal
11 soutěží po celém východočeském
kraji, kdy průměrná účast na každé sou-
těži byla 34 kolektivů mužů a 11 kolek-
tivů žen. Myslím si, že i na takto kvalitní
lize jsme v žádném případě ostudu naší
obci neudělali a některými výkony jsme
se dokázali přiblížit špičkovým výkonům
ligových mužstev.

2. června byla část České republiky za-
sažena povodní. V 5:30 hodin ráno jsme
vyjeli na monitoring řeky. Po dalších in-
formacích z horního toku Úpy a od ope-
račního střediska jsme začali plnit pytle
pískem, utěsňovat kanály a odčerpávat
vodu na prvních zaplavených místech.
Následovalo další odčerpávání zaplave-
ných sklepů, čerpání vody z fotbalového
stadiónu na Spartě a likvidace velké la-
guny mezi rodinnými domy u zahradnic-
tví. Zpět na základnu jsme se vrátili zcela
vyčerpaní před jedenáctou hodinou večer.
Hned druhý den po opadnutí vody jsme
provedli mytí a úklid veřejných prostor.

Konec tohoto měsíce patřil dětem.
Ve sportovním areálu se konal dětský
den. Jedním ze stanovišť s hasičskou té-
matikou jsme přispěli k jeho zdárnému
průběhu. 

9. července v 10:02 jsme byli znovu
povolání operačním střediskem HZS
Trutnov na požár a evakuaci pečovatel-
ského domu v Úpici. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že se jedná o námě-
tové cvičení. 

V tomto měsíci jsme provedli úpravu
části garáží za školou, abychom sem
mohli přesunout část svého vybavení
a uskladnit zde naše party stany. Dále
jsme vyčistili ucpané kanalizační potrubí
na Popluži. Závěrem měsíce jsme se zú-
častnili soutěže v sousedním Libňatově,
kde jsme v obou kolech zvítězili. 

3. srpna jsme se v dopoledních hodi-
nách sešli u hasičské zbrojnice, abychom
naleštili a nazdobili naše zásahová vozidla.
Důvod týdenních příprav byl jednodu-
chý – svatba našich členů Ondřeje Dvo-
řáčka a Daniely Kneřové. Pro novoman-
žele jsme připravili zátah na Hořičkách. 

Po krátké prázdninové pauze jsme
koncem srpna navštívili soutěž O pohár
Jestřebích hor ve Strážkovicích, kde jsme
zvítězili. 

2. září jsme byli pořadateli soutěže
v požárním útoku, která byla zařazena do
seriálu soutěží Východočeské hasičské
ligy. Za krásného počasí se soutěže zúča-
stnilo 23 týmů mužů a sedm týmů žen.
Našim mužům se po odpojeném céčku
od rozdělovače pokus nepodařilo do-
končit. V celkovém hodnocení seriálu
byla naše soutěž vyhodnocena jako
druhá nejlepší.  Na závěr sportovní se-
zóny jsme se zúčastnili ligových dozvuků
v Letohradu. 

A výsledky v letošní sezóně? Myslím
si, že se nemusíme za nic stydět, ale pře-
sto se nám nedařilo tak, jak bychom si
představovali. Celkem jsme se zúčastnili
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Do pořádání dětského dne se každoročně zapojují i naši hasiči

(pokračování z předchozí strany)

(dokončení na následující straně)

Naši hasiči při požárním útoku závodů Východočeské hasičské ligy 



11 závodů Východočeské hasičské ligy,
kde jsme celkově obsadili v kategorii
mužů 17. místo z 61 zúčastněných kolek-
tivů. A co se týká dosažených časů.
Mužům se letošní rok podařilo několi-
krát atakovat osmnácti sekundovou
hranici, ale bohužel překonat se ji nepo-
dařilo. Tak snad příští rok. 

V měsíci říjnu jsme provedli již závě-
rečné vyklizení starých garáží a klubovny
v areálu zemědělské společnosti. Dále
jsme se zúčastnili školení velitelů a pře-
ladění našich radiostanic s ohledem
na rušení operačního střediska v Trut-
nově a jeho přesunutím na centrální sta-
nici v Hradci Králové. 

15. listopadu jsme byli v 17:42 hodin
povoláni naším svolávacím zařízením
k požáru kotelny naší základní školy.
Po příjezdu na místo se z prostoru školy
valil hustý dým. Budova byla silně za-
kouřena a zásah byl prováděn v dýchací
technice. Po provedení průzkumu bylo
zjištěno, že se jedná o velice autentické
a zdařilé námětové cvičení. Cvičení záro-
veň posloužilo členům výjezdové jed-
notky k nutnému půlročnímu pře-
zkoušení zásahu v dýchací technice.

Koncem měsíce listopadu jsme pro-
vedli vyčištění našich dvou party stanů,
aby byly opět připraveny na příští sezónu. 

Závěrem roku jsme provedli úklid ga-
ráží, zazimování techniky a začali s pří-
pravou na výroční valnou hromadu. 

Z výčtu dalších činností v tomto roce
jsme několikrát zajistili pronájem našeho
party stanu v širokém okolí, mytí asfalto-
vého hřiště za školou a zhotovení pěny na
letním běhu na lyžích. Také se nám po-

dařilo prostřednictvím dotačního titulu
Leader získat dotaci na nákup nového
party stanu. Neméně důležitým článkem
našeho sboru jsou naši zasloužilí hasiči.
Olda Feist, Luďa Astr a Vašek Kosinka se
aktivně zúčastňují setkávání těchto členů,
které je pořádáno jak okresním, tak kraj-
ským SHČMS. Jejich setkání je vždy spo-
jeno s návštěvou zajímavých podniků
a organizací v našem kraji (pivovar, au-
tomobilka, muzeum a ZOO). 

Závěrem této zprávy bych chtěl podě-
kovat všem členům a členkám, kteří se
svým volným časem podíleli na zajištění
akcí pořádaných  sborem dobrovolných
hasičů, dále pak na údržbě a opravách
techniky a na jiných akcích spojených
s hasiči. Poděkování dále patří všem čle-
nům soutěžního družstva, kteří repre-
zentují naše SDH a obec Havlovice na
soutěžích v požárním sportu. Nemalé
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(pokračování z předchozí strany)

Hasiči při povodni odčerpávají vodu ze zaplavených zahrad

Naši hasiči „Aquaboys“ na hasičské zábavě

poděkování patří našim sponzorům,
kteří nás v naší činnosti podporují nejen
finančními, ale i materiálními dary.
Hlavní poděkování patří Obecnímu
úřadu v Havlovicích, v čele se starostou
Ing. Pavlem Dvořáčkem za nemalé fi-
nanční prostředky, bez kterých bychom
tuto práci nemohli vykonávat. 

TO BYL ROK 2013 …………………

Martin Dvořáček 
velitel SDH Havlovice

Hasiči odčerpávají vodu na Závodi
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Vážení spoluobčané,
co říci o loňském roce z pohledu nás,

myslivců? Kromě běžných provozních
věcí jsme uzavřeli novou nájemní smlou-
vu na honitbu Honebního společenství
Barchovan. Uzavření smlouvy nás moti-
vuje, abychom i nadále věnovali veškeré
své úsilí cíli být dobrými hospodáři
v pronajaté honitbě. Vždyť hlavním
úkolem a posláním myslivců je zachovat
v přírodě zvěř zdravou, silnou a v tako-
vých počtech, které jsou pro danou
oblast únosné. Proto je každý rok zpra-
cováván plán lovu, který je předkládán
honebnímu společenství ke schválení
a kterým se celý rok řídíme. 

Znamená to, že kromě péče o zvěř
provádíme i odlov, a to tak, aby věková
a pohlavní skladba odpovídala daným
normám. V praxi to znamená, že je naší
prioritou odlovit kusy přestárlé a fyzicky
slabé, které by měly problém přežít pří-
padnou zimu. Množství takto ulovených
kusů může být pouze takové, aby v ho-
nitbě zůstal dostatečný počet zvěře pro
další období (kmenový stav). Tento pří-
pad platí pro všechny druhy zvěře. Vý-
jimku tvoří v současné době z velkých
druhů zvěře pouze zvěř černá. Její přiro-
zená reprodukční schopnost a noční
způsob života v kombinaci s dostatkem
potravy (kukuřice) způsobily, že její stavy
vylétly v některých oblastech strmě
vzhůru. Obrovským handicapem divo-
kých prasat je to, že je jejich přítomnost
„vidět“. Proto jsou v zemědělsky inten-
zivně obhospodařované krajině nevíta-
nými obyvateli. Již mnoho let se snažíme,
abychom udrželi stavy této zvěře v únosné
míře. Zda se nám to daří, musí posoudit
jiní. Prosíme jen, aby při svém soudu brali
v úvahu fakt, že i pobyt jediného prasete je
„vidět“ a že i černá zvěř do přírody patří.

Abychom zdokonalovali své střelecké
dovednosti, pořádáme též mnoho let
jarní střelby. Při nich trénujeme jak bez-
pečné zacházení se zbraní, tak přesnou
střelbu. Staré přísloví praví: „Přírody
závoj odhalit smí jen ten, kdo vidět a sly-
šet umí“. Rádi bychom, aby bylo tako-
vých lidí, kteří dokážou naplnit motto
tohoto přísloví, co nejvíce. Jedním z nich
je i starosta společenství pan Mazal, který
se v loňském roce dožil krásného život-
ního jubilea – 70 let. Přejeme si, aby byla
myslivost brána jako neodmyslitelná sou-
část péče o přírodu. MS Barchovan vám
přeje hodně krásných zážitků při toul-
kách přírodou plnou zvěře.

Formánek Petr, Jaroslav Grulich
MS Barchovan Havlovice

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BARCHOVAN V ROCE 2013

Loňský jubilant František Mazal

Výřad ulevené zvěře na Tylově paloučku



Vážení čtenáři těchto novin,
naše organizace si prošla v roce 2013

velmi složitým a nelehkým obdobím.
Velké změny nastaly především v perso-
nálním obsazení výboru MO, kdy během
loňského roku odstoupili na vlastní žá-
dost dva klíčoví členové. Výbor tuto si-
tuaci musel řešit a tak se na vedoucí posty
posunuli místopředseda a jednatel MO,
kteří jakožto statutární zástupci do voleb
na jaře 2014 zastupují naši MO. Je zatím
velkou neznámou, jak se bude odvíjet
další dění v naší organizaci a hlavně co
naznačí volby v letošním roce.

Naše členská základna čítala v loň-
ském roce celkem 556 členů, z toho bylo
51 žen, 31 mládeže do 15 let, 21 mládeže
16–18 let a 120 důchodců a invalidů.
Tento stav se již několik let drží na při-
bližně stejné úrovni.

Naše organizace hospodaří na 61,2 ha
chovných rybníků a každoročně v pod-
zimních měsících slovuje přibližně
21,5 km chovných potoků.

Nejen naši členové mají možnost navště-
vovat sportovní revíry o celkové výměře
15 ha, které jsou naší organizaci přiděleny.
Patří mezi ně rybník „Podháj“ a revír,
části vodoteče řeky Úpy, s názvem Úpa 4.

V loňském roce naše organizace nasa-
dila do chovných rybníků celkem
4 200 kg rybí obsádky. Sloveno pak bylo
6 600 kg všech druhů ryb. Na našem
největším výtažníku „ Jindra“ v Havlo-
vicích bylo na jaře 2013 nasazeno
1 885 kg ryb a při výlovu 12. 10. 2013
bylo sloveno celkem 4 209 kg všech
druhů ryb.
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NEJISTÁ SEZÓNA

Naše mládež v celkovém počtu 31 dětí
se i v roce 2013 pravidelně scházela ve
dvou kroužcích vždy jedenkrát za měsíc.
Skupina vedoucích kroužků měla pro
mladé rybáře připraven program, souvi-
sející vždy s ročním obdobím. Mezi
mládeží z vyhledávaných aktivit patří zej-

ména lov ryb na našem revíru v průběhu
celého roku. Další významnou pomocí
je příprava rybářského plesu, kdy děti
v kroužcích pomáhají s balením losů do
tomboly.

I loňským bonusem byla možnost
účasti na rybářském táboře ve Zdechovi-

Vylovené ryby se přemisťují do sádek

Z výlovu rybníka Jindra

Počasí v loňském roce bylo velmi ne-
stálé a prognózy naznačovaly, že rok ne-
bude patřit z hospodářského pohledu
k nejlepším. Jarní počasí přišlo o něco
později, červnové povodně taktéž
mnoho nepřidaly a letní dlouhodobé
sucho vše završilo. Ryba nepřijímala
v dostatečném množství potravu a tak
bylo velkou neznámou, jak vše na pod-
zim dopadne. Nakonec byl výsledek prů-
měrný.

Za své také vzala i rybí obsádka, na
které se podepsali predátoři. Vydra říční,

norek americký, volavka popelavá, či
v poslední době rozšiřující se tchoř
obecný snižují stavy rybí populace i v na-
šich chovných a sportovních zařízeních.

V roce 2014 čekají na naši organizaci
různé druhy oprav našich rybochovných
zařízení, hospodářské budovy, prořezy
náletových porostů. Nejvíce nákladnou
investicí bude oprava části rybníka
„Mostolinka“ , který se nachází v Úpici –
Radči. Pevně věřím, že s brigádní pomocí
našich členů se nám tyto činnosti podaří
úspěšně zvládnout.

cích a rybářských závodech pořádaných
na rybárně v Havlovicích, kterých se
v loňském roce zúčastnilo 18 mladých
závodníků. Rybářský tábor mládeže po-
pisuje ve svém článku vedoucí mládeže,
pan Ladislav Vojtěch.

AKTIVITY MLÁDEŽE DO PATNÁCTI LET

(dokončení na následující straně)
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...AKTIVITY MLÁDEŽE DO PATNÁCTI LET

Čekání na záběr ve Zdechovicích

Trofejní kapr ulovený ve Zdechovicích

Společné foto účastníků rybářského tábora mládeže ve Zdechovicích

RYBÁŘSKÝ TÁBOR MLÁDEŽE
„ZDECHOVICE 2013“

Místní organizace ČRS Havlovice
uspořádala mezi rybářskou mládeží ve-
lice oblíbený tábor zaměřený na lov ryb.
Navštívili jsme soukromý revír ve Zde-
chovicích v termínu od 20. 6. do  23. 6.
2013 s účastí 22 dětí z našich rybářských
kroužků. 

Část vedoucích přijela k rybníku již
o den dříve, aby zde připravila tábořiště.
Ve čtvrtek ráno přijeli mladí rybáři. S po-
mocí starších dětí a vedoucích si nejpr-
ve postavili své stany. Po seznámení se
s prostředím a s podmínkami lovu v tom-
to revíru se pustili do vnadění a lovení
ryb. První úlovky na sebe nenechaly
dlouho čekat.

Všichni si vyzkoušeli lov způsobem
chyť a pusť. Úlovky splnily naše očeká-
vání. Většina dětí během pobytu zdolala
svoji doposud největší ulovenou rybu. Na
sobotní dopoledne majitel uspořádal tra-
diční veřejné závody v lovu ryb pro děti
do 15 let. Všichni účastníci závodů byli
odměněni pěknými rybářskými cenami.

Touto cestou děkuji majiteli revíru za
ochotu, milé a vstřícné přijetí a dále
obci Havlovice, která nám na tuto akci
přispěla finančním příspěvkem ve výši
10.000 Kč.

Poděkování patří také všem vedoucím
za perfektní přípravu a zajištění tohoto
tábora a za jejich celoroční práci s mlá-
deží. Zvlášť děkuji kuchaři a jeho po-
mocným silám v kuchyni za chutnou
stravu v přírodních podmínkách.

Tento tábor mládeže považuji za velice
vydařený a na přání účastníků se v roce
2014 pokusíme opět navštívit tento revír. 

Za MO ČRS Havlovice
Ladislav Vojtěch, vedoucí mládeže

VÝLET MLÁDEŽE NA VÝLOV

V sobotu 2. 11. 2013 jsme se s dětmi
z rybářských kroužků vypravili na výlov
rybníka ve Zdechovicích, na který nás
pozval majitel  pan Lánský.  Výlet se nám
podařilo zajistit během několika dnů. Pro
všechny zúčastněné to byla pěkná podí-
vaná, jelikož se výlov provádí pomocí
sítí. Následné třídění ryb a umisťování
jich do sádek pro nás nebylo novinkou.
Současně s výlovem probíhal přímo na
hrázi rybníka prodej ryb.  Celkem se vý-
letu zúčastnilo 19 dětí za doprovodu ve-
doucích kroužků. Děti se do Zdechovic
rády podívaly, jelikož k místnímu ryb-
níku jezdí na rybářský zájezd.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem
aktivním členům naší MO. Také bych
chtěl popřát všem především hodně
zdraví, trpělivosti a vzájemné tolerance

v roce 2014. Poslední poděkování patří
obci Havlovice za podporu naší MO.

Petrův zdar
Za MO ČRS Havlovice Martin Kult



Jedním z cílů uvedených v našich
stanovách je pořádání sportovních
a společenských akcí. Jak se nám ho daří
splňovat, posuďte, prosím, sami.

První akcí roku 2013 byl 1. Ples jez-
dců, chovatelů a přátel koní. Konal se
23. února. Podle ohlasů účastníků i vzhle-
dem k zájmu o vstupenky na ten, který se
bude konat letos, usuzujeme, že to byla
akce úspěšná a zavazuje nás to tuto akci
pořádat dál a stále ji vylepšovat.

21. července 2013 jsme uspořádali
autobusový zájezd do polského Ksiasze.
Prohlédli jsme si zdejší překrásný hřeb-
čín, velmi zajímavý (a obrovský) zámek
s pohnutou historií a byli jsme diváky vo-
zatajských závodů v historickém stylu
(dobové zápřeže i oblečení závodníků,
netradiční disciplíny) pořádaných na po-
čest kněžny Daisy.

Poslední prázdninovou neděli jsme
pro děti zorganizovali sportovní jezdecké
odpoledne s tradičními disciplínami –
jízdu zručnosti s vodi  čem i bez vodiče
a lehký parkur. Po vyhodnocení soutěží
a rozdání cen všem zúčastněným si děti
opekly špekáčky a rozešly se do svých do-
movů připravit si školní tašky.

Během zářijových Vízmburských slav-
ností jsme se, ostatně jako každý rok, zú-
častnili se svými koňmi slavnostního
průvodu na hrad Vízmburk.

Nejvýznamnější a organizačně asi nej-
náročnější akcí je Hubertova jízda. Ta
s datem 5. října 2013 mohla díky vstřícnosti
Zemědělské společnosti Svobodné, a.s.,
začít v deset hodin na velké louce za hřiš-
těm. Na vyjížďku podzimní přírodou vyra-
zilo 33 jezdců a 6 spřežení. Letos vedla trasa
kolem Tylova paloučku na Krétu, Mosto-
linkou na radečské louky k borovici. Tady
byla polední přestávka s občerstvením, po
ní halali (dostih) a návrat po polích a lou-
kách nad Maršovem a Libňatovem. Během
jízdy jezdci překonávali 17 přírodních
skoků. V Havlovicích na louce u hřiště
proběhlo ještě klání vozatajů ve vozataj-
ském parkuru a jezdci na koních měli mož-
nost dohledat a „ulovit“ lišáka. Potom už
byl závěrečný nástup s vyhodnocením
a předáním cen. V dostihu poníků byla
nejrychlejší Sendy Terezy Faltové, mezi
plnokrevníky vyhrál Monagua Míši Třís-
kové, z teplokrevníků byl nejrychlejší Fer-
dinand Adama Messnera. Lišku „ulovila“
Sandra Sabevová s Kejmi. Nejlepším voza-
tajem byl Vojta Peterka, který bezchybně
předvedl své dvojspřeží Pedra a Ferdu.

Občanské sdružení JK Hubert děkuje
obci Havlovice, Svazku obcí Jestřebí hory
a všem sponzorům za podporu výše uve-
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ROK 2013 S OBČANSKÝM SDRUŽENÍM JK HUBERT

Společná vyjížďka  podzimní přírodou

Na Hubertské jízdě nechyběly ani skoky

Hubertské jízdy se zúčastnilo 6 koňských spřežení

dených akcí, dále ZS Svobodné Havlo-
vice, a.s. za to, že nám umožnili vstup na
zemědělské pozemky, které obhospoda-
řují, a všem dobrovolníkům za pomoc
s organizací.

V současné době je již v plném proudu
příprava 2. Plesu jezdců, chovatelů a přá-

tel koní, dále máme v plánu uspořádat
sportovní odpoledne s vozatajskou sou-
těží, autobusový zájezd do Španělské jez-
decké školy ve Vídni a na závěr sezony
samozřejmě Hubertovu jízdu.

Za JK Hubert Jana Prouzová



Sultánci Havlovice reprezentují nejdy-
namičtěji se rozvíjející sport se psy, který
je založen na bezchybném překonávání
překážek v nejrychlejším čase.

V současné době jsou ve výcviku tři
generace psů, zkušení a ostřílení psi, dále
mladí psi, kteří absolvovali svoje první
závody a sehrávají se s psovody. A pak
několik dospívajících štěňat, která se na
kariéru agiliťáka připravují. Mezi psy
převládají border collie, rovněž u nás tré-
nují z dalších plemen špicové a šeltie.
Psovodi jsou rovněž různého věku, od
dětí přes juniory až po dospělé.

V předjaří roku 2013 se vyhlašovala
anketa Kynolog roku, o které rozhoduje
agiliťácká veřejnost a odborná komise.
Za čest považujeme, že Irena Kochová
získala nominaci v kategorii trenérů
a Pavel Košek v kategorii závodníků.

Jako každý rok jsme se účastnili celé
řady závodů. Irena Kochová s Tepíkem
získala titul vicemistra východních Čech
ve Dvoře Králové, Pavel Košek s Audim
vyhrál dva běhy na mistrovství republiky
border collií ve Strážnici a byl druhý
v běhu CACIAg na mistrovství České
republiky v agility v Sázavě. Závodní
úspěchy si užila Míša Zimová s Noisou,
Zuzka Soukupová s Carin, Katka Souku-
pová s Anie, závodní úspěchy si užila
Jana Manychová s Cargem, Klára Many-
chová s Bannym či Miroslav Nymburský
s Nelou. 

V Havlovicích jsme uspořádali troje
závody a zorganizovali seminář s Rado-
vanem Liškou, který v českých barvách
reprezentoval naši zemi na mistrovství
světa v Jihoafrické republice a přivezl
z Afriky stříbro. V Praze jsme se účastnili
semináře s německými závodníky a tre-
néry Krisztinou Kabai a Alexem Beitlem.

V roce 2013 publikovala Irena Ko-
chová články v časopise Agility, Pavel
Košek v časopisu Pes přítel člověka.

K vidění jsme dvakrát týdně na havlo-
vickém pěstěném trávníčku ve sportov-
ním areálu.

Podrobné informace
o nás

naleznete na
http://www.sultanci.cz

Za oddíl
Agility Sultánci Havlovice

Pavel Košek
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Trénink si užívají psi, dospělí i děti

Nadějná juniorka Zuzka Soukupová a Carin

Trofeje z mistrovství republiky border collií



Havlovický svaz malé kopané je pořa-
datelem fotbalových soutěží a turnajů.
Každý rok pořádáme Havlovickou Tropi-
cal ligu (HTL) v malé kopané pro muž-
stva z Trutnovského a Náchodského okre-
su (v roce 2013 celkem 2 ligy – 15 muž-
stev) a senior ligu (3 mužstva). Soutěže
se hrají systémem jaro – podzim. V těch-
to třech ligách nastupuje 450 hráčů, kteří
jsou všichni členové našeho svazu.

V lednu jsme pořádali v úpické tělo-
cvičně ZŠ Bří Čapků Úpský pohár v ha-
lové kopané. V roce 2013 se konal již
16. ročník za účasti 16 mužstev. 

Duben je vyhrazen Předligovému po-
háru pro mužstva hrající HTL. Hraje se
na havlovickém hřišti s umělým po-
vrchem. Nadstavbou ligové soutěže je Li-
gový pohár také pro mužstva hrající
HTL. V roce 2013 se hrál poprvé v rámci
kvalifikace HAPO za účasti deseti muž-
stev. Vítězné mužstvo si vždy zajistí po-
stup na Pohár vítězů pohárů městských
lig v Malé kopané.

V září jsme společně s MAS Království
Jestřebí hory a dětským parlamentem
uspořádali 1. ročník žákovského fotba-
lového turnaje pro 3 školní družstva
z Úpice, ze Rtyně, M. Svatoňovic, Radva-
nic a Pilníkova. Tento turnaj měl obrov-
ský ohlas mezi všemi účastníky.

Vyhlášení všech celoročních soutěží se
konalo v listopadu v KD v Havlovicích.
Součást galavečera byl i bohatý dopro-
vodný kulturní program, kterého se
zúčastnil i president světové Asociace
Malého fotbalu Filip Juda!!

Na rok 2014 plánujeme mimo pravi-
delných akcí i 2. ročník žákovského tur-
naje pro školní děti z regionu. Turnaj se
uskuteční v září ve spolupráci s MAS
Království Jestřebí hory. Díky mimořád-
nému diplomatickému úspěchu členů
výboru se do Havlovic vrací PVP v Malé
kopané. Naše kandidatura byla úspěšná
především pro bezchybné uspořádání
této akce již v roce 2012 a vynikajícího
zázemí zdejšího sportovního areálu. Toto
mistrovství se uskuteční  19. a 20. července.

Za výbor Havlovického svazu malé
kopané bych chtěl poděkovat za podporu
obci Havlovice, MAS Království Jestřebí
hory, Královéhradeckému kraji a Aso-
ciaci malého fotbalu ČR. Zároveň děku-
jeme TJ Sokol Havlovice o.s. za možnost
pronájmu zdejších sportovišť.

Více informací o naší činnosti najdete
na www.havlovickaliga.webnode.cz

Jaroslav Kocián
předseda Havlovického svazu malé kopané o.s.
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Havlovický svaz malé kopané uspořádal pro žáky škol turnaj v malé kopané

Ceny a občerstvení při slavnostním zakončení Havlovické Tropical ligy

Součástí galavečera byl i bohatý doprovodný program
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V sobotu 31. srpna 2013 se na Tylově
paloučku v Havlovicích podeváté konal
Pohádkový les a zábavné odpoledne pro
všechny. Jako vždy ho pořádala Společ-
nost pro podporu lidí s mentálním posti-
žením v ČR, o. s., okresní organizace Trut-
nov. Cílem této akce bylo provést účast -
níky pestrou cestou skrz Pohádkový les
a nabídnout jim zábavu, soutěže a mnoho
příležitostí k dovádění. Druhým cílem
bylo vytvořit společné místo, kde se
mohou více poznat a propojit světy zdra-
vých lidí se světem lidí s handicapem.

I letos začaly hlavní přípravy několik
týdnů předem a vyvrcholily ve čtvrtek 29.
a v pátek 30. srpna. Čtvrteční přípravy, do
kterých se zapojili pracovníci firmy ABB
Trutnov v rámci firemního dobrovolnic-
tví a někteří obyvatelé Barevných domků
Hajnice, probíhaly také v duchu integrace.
Bylo tu krásně vidět, že jde bez problémů
skloubit pracovní aktivity se společnou
zábavou a přátelským poznáváním.

Zahájení vlastního Pohádkového lesa
a zábavného odpoledne pro všechny pro-
běhlo v sobotu v poledne. Pohádkové by-
tosti byly připravené na svých místech
a netrpělivě očekávaly první účastníky.
Že jde o akci oblíbenou a hojně navště-
vovanou nasvědčuje také  to, že se na
letošním ročníku přesáhla kapacita jed-
notlivých stanovišť, která byla připravena
na 550 dětí. Celkem bylo registrováno
přes 400 dětí a lidí s postižením a více jak
200 jich přišlo bez registrace. Na cestě
Pohádkový lesem pro ně bylo připraveno
několik zastavení, kde si mohly společně
prověřit svou šikovnost, odvahu i znalost
různých pohádek. Za splněné úkoly če-
kala na každého v závěru putování štědrá
odměna. Celá cesta se uzavřela u pana
Krále a paní Královny symbolickým za-
cinkáním na pohádkový zvonec.

Tím ale sobotní odpoledne nekončilo.
Pořadatelé si pro účastníky nachystali
řadu doprovodných akcí. Byl připraven
výtvarný stan s oblíbeným malováním na
obličej, tetováním a vybarvováním sá-
drových odlitků. Nachystané bylo také
pódium a dva veselí klauni, kteří vymý-
šleli soutěže v netradičních disciplínách.
A samo sebou, bez občerstvení by to také
na Tylově paloučku nešlo, a tak limonády
tekly proudem, párky se nestačily udit
a vepřové kýty péct.

Pohodová atmosféra mezi zdravými
i lidmi s postižením, velká spousta roz-
zářených obličejů všude kolem a krásné
počasí byly odměnou pro všechny pořa-
datele za jejich snažení.

Šárka a Viktor Janatovi, SPMP Trutnov Společná fotka organizátorů 9.ročníku Pohádkového lesa

Oblíbené stanoviště na Pohádkovém lese

Další stanoviště ze zábavného odpoledne na Tylově paloučku

POHÁDKOVÝ LES A ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO VŠECHNY V HAVLOVICÍCH
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Rok 2013 nebyl v dění havlovické tě-
lovýchovné jednoty nikterak výjimečný.
Po mnoha letech, kdy jsme radikálně
zvelebovali sportovní areál a tělocvičnu,
jsme potřebovali stabilizovat pokladnu,
a proto jsme se nepouštěli do žádných
vysokých investic. Ve sportovním životě
naší organizace nedošlo k žádné změně.
I nadále cvičí jednotlivé věkové katego-
rie sportovců v naší tělocvičně od září do
května a dokonce jsme zaznamenali opě-
tovný růst členské základny. V roce 2012
měla naše organizace 177 členů a na
konci roku 2013 nás bylo 198. Naši tělo-
cvičnu si nachází stále více sportovců
k pravidelnému sportování. I sportovní
areál navštěvuje vyšší počet rekreačních
sportovců, hlavně minigolfistů. Pomalu
ale jistě se Havlovice v čele s naším spor-
tovním areálem, ubytovnou a tělocvič-
nou stávají Mekkou rekreačního sportu
pro všechny věkové kategorie sportovních
nadšenců z blízkého i dalekého okolí.

A jak šel sportovní rok? Spolupořádali
jsme karneval na ledě. Pořádali jsme tra-
diční akce: pochod Václavice–Havlovice,
HAPO, HAPOStar, SuperHAPOstar, mi-
nigolfové a pingpongové turnaje, tenisové
ligy, volejbalové, streetballové a nohej-
balové turnaje, Olympiádu pro starší
a pokročilé pro seniory z oblasti Králov-
ství Jestřebí hory. Děti se zúčastnily zim-
ního pětiboje a atletického čtyřboje na
úrovni okresu i kraje. Volejbalisté a nohej-
balisté se zúčastňovali turnajů v okolí.
Fotbalisté hráli Havlovickou seniorskou
Tropical ligu. Šlapeťáci opět brázdili okolí
na svých velocipedech. Ve sportovním
areálu se opět konal Festival cyklistiky. Ve
sportovním areálu jsme přivítali účastníky
Mistrovství světa veteránů v běhu a chůzi.
Našli zde zázemí i pořadatelé a závodníci
Krajského mistrovství mladých hasičů
v požárním sportu. V létě se zde zastavil
i věhlasný český astronom Jiří Grygar se
skupinou hvězdářů na své pouti Českou re-
publikou a přislíbil, že se v příštích letech
opět do Havlovic vrátí. Uspořádali jsme
několik firemních akcí, které nám přinesli
nemalé peníze, které jsme mohli investo-
vat ve sportovním areálu, v tělocvičně a na
ubytovně. Přivítali jsme v areálu několik
školních výletů. V září se zde konal 1. roč-
ník žákovského fotbalového turnaje, který
uspořádal Havlovický svaz v malé kopané.
Zajímavou akcí byl 40. ročník Silvestrov-
ského běhu. Z. Honzerovi a Y. Friebelové
se povedlo zorganizovat 40 nadšenců,
kteří se narodili v jednotlivých letech to-
hoto běhu. Běželi či spíše šli tak narození

TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2013

Nové sociální zařízení v turistické ubytovně TJ Sokol Havlovice

Naši mladí sportovci na krajském kole zimního pětiboje v Hořicích

Fotbalisté SONI Žacléř zvítězili v 36. ročníku turnaje HAPO

(dokončení na následující straně)
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od roku 1974 až do roku 2013. Tedy
nemluvňata v kočárcích, děti z MŠ, ško-
lou povinné, dorostenci, dorostenky i ti či
ty dříve narozené. Že by vznikla nová tra-
dice? Od příštího roku bude pořadatelem
TJ Sokol společně s obcí, tak uvidíme.

Na jaře jsme dokončili rekonstrukci dět-
ského hřiště. Vybudovali jsme nové chod-
níčky a dobudovali dopadovou plochu pod
herními prvky v hodnotě asi 80 000 Kč.
Uprostřed je připraven prostor na budoucí
dominantu hřiště. Na tento herní prvek
sháníme finance v různých dotačních titu-
lech, neboť cena prvku se pohybuje okolo
0,5 mil. Kč. Bohužel, zatím jsme nikde
neuspěli. V lednu roku 2013 jsme v uby-
tovně opravili jednu koupelnu v hodnotě
asi 40 000 Kč. V roce 2013 se zde konaly
školní výlety, školní kurzy, soustředění
sportovců, hasičů i rodinné dovolené.
O prázdninách jsme uspořádali 2 sportovní
tábory pro děti od 6 do 13 let. Děti přijely
v neděli odpoledne a odjížděly v pátek na-
večer tak, aby na víkend již mohly být se
svými rodiči. Kapacita tábora byla v květnu
naplněna. V každém turnusu bylo 25 dětí,
které odjížděly velmi spokojené a slíbily,
že příští rok je zde opět uvidíme. Na pod-
zim jsme vyměnili na části tělocvičny
střešní krytinu v hodnotě 80 000 Kč
a opravili nedokonalé plechování, kde do-
cházelo k zatékání při přívalových deštích. 

V sobotu 1. března 2014 v podvečer
oslavíme v kulturním domě jubilejní
100. výročí od vzniku naší organizace.
Připomeneme si zajímavé události z dějin
tělovýchovné jednoty a představí se nám
jednotlivé věkové kategorie cvičenců.
Srdečně zveme všechny občany naší
obce, přijďte se podívat, nebudete litovat.

Připravujeme i tradiční sportovní akce
pro členy a pro širokou veřejnost. Prvo-
řadým úkolem je zachovat zde stávající
nabídku sportovních aktivit ve sportov-
ním areálu i v tělocvičně. Informace
o připravovaných akcích najdete na konci
těchto novin. Bližší informace o aktivi-
tách v roce 2013 najdete na webu
www.havlovice.cz/sokol. Tam je v 54 aktua-
litách vše s výsledky, fotografiemi i s vi-
deoreportážemi z nejvýznamnějších akcí. 

Závěrem děkuji výboru TJ Sokol a všem
cvičitelům za jejich pravidelnou nezišt-
nou činnost pro sportující občany naší ves-
nice i okolí, Miloši Toholovi za neúnav-
nou práci v areálu a zastupitelstvu obce
za poskytnuté finance, kterými platíme
splátky na tělocvičnu. Přeji všem spoustu
sportování bez zranění v roce 2014.

Mgr. Jaroslav Balcar – předseda TJ Sokol

...TJ SOKOL...
(pokračování z předchozí strany)

Školní družina je školské zařízení vý-
chovy mimo vyučování.  Naplňuje svými
specifickými prostředky danými Školským
zákonem (§44) zájmové vzdělávání žáků.

Je zřízena při ZŠ v Havlovicích. Řídí se
svým Rámcovým programem. Od září
2013 navštěvuje družinu 25 dětí. Pro-
vozní doba se prodloužila do 15.30
hodin. Družinovou třídu jsme uvolnili
pro mateřskou školu – oddělení před-
školáků. Nyní svoji činnost provozujeme
v 1. třídě ZŠ. Naše činnost je odpočin-
ková, tělovýchovná, zájmové, pracovní
a rekreační.

Naše MOTTO je: Jsme jedna velká ro-
dina. Máme tu hodně kamarádů. Re-
spektuj druhé a budeš také respektován.

Odpočinkové činnosti: pravidelná
četba na pokračování, ranní sledování
televizního kanálu ČT D, poslech CD
a DVD, využití časopisů a knih.

Sportovní činnosti: bruslení, pekáčo-
vání, hry na sněhu, jízdy zručnosti
na kole a koloběžce, minigolf, tenis, fotbal
a míčové hry, turistika a pobyty v přírodě.

A co jsme dělali celý rok?
Poznávali jsme a sbírali byliny, houby
a přírodniny, pekli posvícenské koláče,
navštívili rybárnu, vyšívali (dárek pro ro-
diče), pekli adventní kalendář z perníku
a ozdoby na stromeček („perníčkový“),
ozdobili jsme stromeček pro zvířátka,
učili se háčkovat (kabelky, pouzdra na
mobil), drátkovat (šperky) a mramorovat
(vajíčka). Mezi oblíbené činnosti patřilo
divadlo (příběhy, pohádky). Vyráběli
jsme velikonoční výrobky na výstavu

Naše děti ve školní družině

JAKÉ TO BYLO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

v Úpici, účastnili se soutěže „Rozesmátý
svět – Kouzelnický slet“, vyráběli „Ma-
řenu“, nacvičovali divadlo – pohádka
„TETY BEDLY“, oslavili Den dětí novou
hrou „Člověče, nezlob se“. V červnu jsme
barvili trička, užívali si zmrzlinové pátky
a rozloučili se s Járou, Zuzkou a Nelou.

Během celého roku jsme vyráběli
různé výrobky, obrázky a omalovánky,
které jsme pravidelně vystavovali v pro-
dejně u Jánošíků nebo na chodbě v zá-
kladní škole. Fotografie z činností můžete
najít též na našich stránkách nebo přímo
ve ŠD, kde vyrábíme každý rok knihu
o tom, co jsme prožili.

Nemohu též zapomenout poděkovat ře-
diteli ZŠ a zřizovateli obci Havlovice, kteří
nás moc podporují v našich aktivitách.

Vychovatelka Lída Wernerová

Jeden z výrobků dětí ve školní družině



V loňském roce zažila naše škola nej-
větší stavební akci od roku 1987. Již od
května se v naší škole pracovalo. Nejdříve
jsme společně s některými tatínky čás-
tečně vystěhovali půdní prostory. Pak
se sádrokartonáři pustili do zateplová-
ní podkrovní místnosti – dílny. Potom
jsme opět brigádnicky přesunuli veškerý
školní i loutkový materiál do zateplené
místnosti a oni pokračovali v dalších pro-
storách půdy. V minulých letech na půdě
zatékala voda při přívalových deštích do
připravených kbelíků. Pokoušeli jsme se
střechu na několika místech opravit. Bo-
hužel ani pak nebyl od vody pokoj. Bylo
tedy nutné ještě před zateplením střechy
na prostřední části zlikvidovat stávající
plechovou krytinu a položit izolační pásy.
Jen co děti opustily v červnu školu, zahá-
jili pracovníci firmy Delta Velké Poříčí
výměnu oken, nejdříve v 1. patře a potom
i v přízemí. Celý červenec probíhaly opra-
vy vnitřních prostor tak, aby na září bylo
vše vymalováno a uklizeno. V srpnu bylo
zahájeno zateplování fasády celé školy.
Stavební dělníci zde pracovali až do lis-
topadu a nakonec vše stihli před slavno-
stním Dnem otevřených dveří, který se
konal 19. listopadu odpoledne. V tento
den se dostavili představitelé všech do-
davatelských firem a asi 80 místních
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(dokončení na následující straně)

Výuka v naší škole probíhá podle
vzdělávacího plánu Naše škola, podle
RVP pro základní vzdělávání. V červnu
odešlo 8 dětí ze 4. ročníku a přišly 3 děti
do 1. ročníku. V současné době máme
28 dětí.

ZŠ a MŠ pořádá, spolupořádá nebo se
účastní během roku mnoha kulturních
a sportovních akcí: 
• Plavecký výcvik v Trutnově
• Masopustní pochod a dětský karneval
• Účast ve výtvarných soutěžích ZŠ bří

Čapků a Požární ochrana očima dětí
• Účast na Taneční akademii v Úpici
• Vynášení smrťačky
• Den Země – úklid okolo obecních cest 
• Čarodějnický pochod
• Zdravotnický víceboj – okrskové kolo
• Vystoupení pro maminky
• Havlovická olympiáda pro ZŠ Batňo-

vice a Velké Svatoňovice
• Návštěva dopravního hřiště v Náchodě
• Účast na soutěži ve vybíjené
• Slavnostní rozloučení se čtvrťáky
• Slavnostní zahájení školního roku
• Výstava hub
• Běh spadaným listím
• Návštěva areálu ČSR a rybníka Jindra
• Exkurze na pilu v Havlovicích, na ZD

Svobodné
• Návštěva sauny
• Návštěvy místní knihovny
• Návštěva Mikuláše a čerta
• Divadelní představení před Vánoci –

O ztracené koledě

V těchto novinách bych chtěl přiblížit
tyto 2 následující akce

Ve středu 20. února se uskutečnil již
6. ročník Masopustního pochodu obcí
Havlovice. Děti z naší školy a školky si
během pochodu zazpívaly a zatancovaly,
aby dostaly drobné sladkosti. Poté pro ně
připravily paní učitelky soutěže a úkoly
o ceny. Nejzajímavější však byla obří
skluzavka ze sněhu, kterou během po-
chodu připravili tatínkové. Po absolvo-
vání úkolů se všichni vrhli na sněhovou
hromadu a skluzavku vyzkoušeli i někteří
dospěláci. Ještě za umělého osvětlení se
zde klouzalo dost dětí a nově vzniklá
atrakce zde sloužila dětem ještě mnoho
dní.

Každým rokem v červnu jezdíme na
dopravní hřiště v Náchodě. Tam se nám
věnují zkušení instruktoři. Nejprve jsme
shlédli asi 20 minutový film o tom, jak
se máme chovat v silničním provozu
a potom hurá na kola. Obdrželi jsme kola
a pustili se do jízdy. Semafory, zebry,
stopky, přikázané směry, zákazy vjezdu,

jednosměrné ulice a dokonce i železniční
přejezd – tak to u nás v Havlovicích ne-
najdeme. Nicméně už po 10 minutách
jsme pochopili, o co tady jde. Po půlho-
dince jízdy jsme si dali sváču a potom
jsme pokračovali v krasojízdě.

Jestlipak víte, že děti mohou na kole do
Polska jen s průkazem mladého cyklisty?
Je tomu tak. Pan instruktor nás upozor-
nil, že se občas stává, že polští četníci
někomu zabaví kolo a vrátí ho až po za-
placení pokuty dospělé osobě. Proto nám
doporučovali si tento průkaz opatřit. In-
struktoři jsou ochotni k nám přijet a děti
přezkoušet.

A tak jsme dali hlavy dohromady a vy-
mysleli projekt vytvořit na asfaltovém
hřišti dopravní hřiště. Jelikož je hřiště
v majetku TJ Sokol, budeme v nejbližší
době jednat o možnosti toto hřiště na
jaře zhotovit. Vytvořit cesty, křižovatky,
zebry atd. bude náročné na barvu. Zho-
tovit jednoduché přenosné značky, to
bude úkol pro školáky. Věřím, že se na
jaře dočkáme otevření dopravního hřiště
i u nás v Havlovicích.

A abych dokončil povídání o výletu, je
třeba připomenout, že jsme po návštěvě
dopravního hřiště vyrazili na Náchodský
zámek. Tam děti nejvíce zajímali me-
dvědi. Počasí se vydařilo, takže paráda.
Děti byly náramně spokojené.

Obě třídy základní školy byly vybaveny interaktivními tabulemi



občanů. Během podvečera si prohlédli
výsledky půlroční práce. Veliký dík patří
starostovi Pavlu Dvořáčkovi a Martinu
Dvořáčkovi, kteří společně se mnou kaž-
dodenně koordinovali a připomínkovali
probíhající práce a řešili vzniklé neoče-
kávané situace. Poděkování si zaslouží též
zaměstnankyně naší školy, které zodpo-
vídaly za bezproblémový chod školy
a školky i za bezpečnost svěřených dětí.
Věřím, že rodiče pochopili mimořádnost
situace a nyní se mohou společně s námi
pyšnit nad zakončeným dílem.

Nicméně ani po této akci nechceme
usnout na vavřínech. Máme školu, kte-
rou nám mohou v celé republice jen
závidět. Oprava školy však nekončí.
Dlouhodobý záměr, který realizujeme již
šestým rokem, si klade za cíl vybudovat
v podkrovních prostorách centrum pro
volnočasové aktivity dětí i dospělých
v rámci celoživotního vzdělávání. Míst-
nost vlevo nad schody do půdních pro-
stor bude věnována družině. Družina
o své prostory přišla v roce 2012, kdy po-
stoupila prostor rychle se rozvíjející po-
pulační explozi a nárůstu počtu dětí
v MŠ. Od té doby má provizorně sídlo
v 1. třídě. V další místnosti plánujeme
okénko do historie naší obce. Zde bude
mít útočiště expozice nálezů z hradu
Vízmburk, informační panely z novo-
dobé historie a vzdělávací centrum, které
bude věnováno našim předkům. V pro-
storu bývalé dílny bude opět instalováno
loutkové divadlo se všemi rekvizitami
a loutkami. Loutky nyní čekají ukryté
před prachem stavebních prací na nad-
šence, kteří jim opět vdechnou život
a opět rozzáří oči malých i velkých
diváků. V ostatních prostorách budou
sklady pomůcek a již nyní je připravován
prostor pro WC pro děti i dospělé. Pokud
se nám toto vše povede realizovat v roce
2014, bude nám chybět jen oprava oblo-
žení a osvětlení v tělocvičně a výměna
shnilé podlahy v jídelně školy.

Závěrem bych rád pozval všechny
občany, kteří se nemohli zúčastnit dne
otevřených dveří, k návštěvě naší školy
kdykoli po obědě. Zároveň prosím všech-
ny, rodiče i veřejnost, aby v případě ne-
jasností, zájmu o informace atd. řešili své
problémy přímo se mnou či se zamě-
stnanci školy.  Předejdeme tak mylným
výkladům a dezinformacím.

Závěrem děkuji představitelům obce
Havlovice za příkladnou spolupráci a pod-
poru v roce 2013.

Mgr. Jaroslav Balcar
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Děti a učitelé na loňském 6. Masopustním pochodu obcí

Naši žáci na vánočním vystoupení

Žáci ze ZŠ a MŠ na společném zakončení vánočního vystoupení 

...ROK 2013 V ZŠ HAVLOVICE

(pokračování z předchozí strany)



minky, Vynášení Zimy ze vsi, Čaro-
dějnický průvod, Strašidlácký dýňový
den, Loučení se školním rokem

– páteční „lesní školky“ s výlety na sta-
tek, do lesa za pařezovými skřítky, za
vílou Letničkou či rytířem Tasem, se
sběrem přírodnin, vnímáním krás pří-
rody a okolí, s ekologickými aktivi-
tami…

– výlet starších dětí na kolech
– exkurze do knihovny a zemědělského

družstva

Vážení a milí havlováci, malí i velcí, vo-
domilní či suchozemští!

Opět po roce Vás všechny zdravím
z naší školky!

Ani nevíte, jak krásně se mi píše tenhle
článek. Sedím si v pěkně zateplené bu-
dově, do které nefouká ani starými okny
ani dveřmi, na novou půdu už nezatéká
(i když vodu mám rád) a z komínu nám
stoupá jen čistý, bílý obláček páry. Díky
moc všem, kteří na tom mají svůj kus či
kousek práce.

Přijďte se k nám podívat, jak je tu
útulno a milo! Za to však nemůže jen po-
lystyrén na fasádě a nové kotle. To „teplo“
dělají také dobří rodiče, kupa havlov-
ských dětí a lidé, co tu pracují…

Jak už jistě víte, od září 2012 má naše
školka dvě oddělení. V přízemí sídlí „Ža-
bičky“, tedy 27 mladších dětí spolu s paní
učitelkou Yvonou Friebelovou a Evou Be-
krovou. Druhé oddělení „Rybičky“ naj-
dete v bývalé družině v prvním patře
školy. V současné době si tam hraje a pra-
cuje téměř rekordních 16 předškoláků
a jejich paní učitelka Jana Hájková. O po-
řádek se nám ve školce stará Anděla
Králová a Pavlína Paulusová, o spokojený
žaludek zase kuchařky Irena Hejnová
a Martina Králová … a dělají to dobře,
děkujeme! 

Kromě pravidelného každodenního
režimu školky zažily naše děti v průběhu
roku 2013 spoustu různých aktivit, vý-
letů, her či netradičních akcí.

Tak jen ve zkratce:
– předplavecký výcvik v trutnovském

bazénu či návštěvy solné jeskyně
– saunování, keramický kroužek, výuka

hry na zobcovou flétnu
– návštěvy divadel, výstav a vystoupení

dětí z okolních MŠ, ZŠ a ZUŠ 
– ukázková hodina pro předškolní děti

před zápisem do 1. třídy ZŠ
– odpolední akce s rodiči a veřejností:

Den tatínků – 13. v pátek, Havlovic-
ký masopust, květnový Den pro ma-
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VLNKY ANEB HASTRMÁNKOVY ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

„O ztracené koledě“ – mladší děti

Vlajka naší mateřské školy

Vánoční vystoupení – předškolní děti

(dokončení na následující straně)

– účast ve výtvarných soutěžích (v roce
2013 i s medailovými úspěchy)

– školní výlety do ZOO Dvůr Králové,
do Jičína – města pohádky, vlakem
do Červeného Kostelce 

– se sdružením SULIHARA: veřejné vy-
stoupení v našem KD „Sluníčko 2013“
s podtitulem „Holduj tanci pohybu“,
od září účast v projektu „Na Zemi
jsem doma“, výlet do vánoční ZOO se
zdobením stromečků
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...VLNKY ANEB HASTRMÁNKOVY ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Strašidlácký den v MŠ

Společná fotka dětí naší mateřské školy

(pokračování z předchozí strany)

– oslavy velikonočních i vánočních svátků
– nácvik a předvedení velkého vánoč-

ního divadla spolu se žáky naší ZŠ
„O ztracené koledě“

To vše bychom nemohli uskutečnit
bez ochoty, spolupráce a vstřícnosti
rodičů dětí, ředitele školy pana Jarosla-
va Balcara a také bez velké podpory
našeho zřizovatele – Obecního úřadu
v Havlovicích. Velký dík Vám všem!

Starý rok nenávratně odnesla voda.
Do toho nového Vám všem přeji pevné
zdraví, osobní i rodinnou pohodu a pozi-
tivní pohled na svět, ať se nám tu dobře žije!

A co bude dál…? Přijměte naše po-
zvání na:
– Zápis dětí do naší ZŠ (5. února 2014,

16.00 a 17.00 hodin, ZŠ)
– Oslavy 100. výročí zahájení organizo-

vané tělovýchovy v obci a 95. výročí
vzniku naší TJ (1. března 2014, 17.00
hodin, kulturní dům)

– Havlovický masopust (26. 2. 2014,
16.00 hodin, Králův kopec)

– Vynášení Zimy ze vsi (6. dubna, 15.00
hodin, u dřevěného mostu)

– Čarodějnický průvod (30. dubna,
18.00 hodin, křižovatka u Burešových)

– Zápis dětí do mateřské školy (28. a 29.
4. 2014, 14.00 – 16.00 hodin, MŠ)

– Oslavy 55. výročí vzniku naší školky
(září 2014)

Závěrem snad už jen citát moudrého
Euripida: „Ve svých dětech žijeme dál“.

Váš Hastrmánek

OBČANSKÁ KOMISE

Narození v roce 2013

Kaslová Kamila Havlovice č.p. 266
Spielberger Filip Havlovice č.p. 315
Steidlerová Jana Havlovice č.p. 1
Balcarová Eliška Havlovice č.p. 154
Nývltová Sára Havlovice č.p. 63
Hudý Michael Havlovice č.p. 165
Hejna Tobiáš Havlovice č.p. 360
Kulda Matyáš Havlovice č.p. 357

Úmrtí v roce 2013

Feistová Ludmila Havlovice č.p. 51
Píšová Zdeňka Havlovice č.p. 154
Grulichová Emilie Havlovice č.p. 272
Vintr Stanislav Havlovice č.p. 69
Hofman Jan Havlovice č.p. 249
Souček Rudolf Havlovice č.p. 190
Schubert Ervín Havlovice č.p. 250

Počet obyvatel k 31. 12. 2013 je 964.

�
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Do našeho havlovického oddílu patří
celkem 4 družiny, a to jsou Medvíďata,
Mravenci, Chobotnice a Kanci. Družině
Medvíďat rádcuje Kyti – Aneta Patáková.
Ta v roce 2013 fungovala v počtu devíti
dětí. Mravenců pod vedením Davida Ve-
verky Vlčka je sedm, Chobotnic, které
vede Alena Pavlová – Peggy, je v plném
počtu také sedm. A nejstarší družinu
Kanců s počtem členů sedm vede Ondřej
Páťa Paták. Všechny čtyři družiny se pra-
videlně scházely na svých schůzkách
i v roce 2013

Uplynulý rok 2013 byl pro náš oddíl
z pohledu akcí pestrý. Hned v průběhu
února se družina Kanců vydala objevo-
vat odlehlá zákoutí Havlovic zapadaná
sněhem. Nikdo ze zúčastněných se ne-
vrátil domů suchý, což svědčilo o tom, že
jsme si tuto akci pořádně užili. V březnu
přišla na řadu charitativní sbírková akce
Pomozte dětem. Snažili jsme se v Úpici
prodat co nejvíce kuřátek, která jsme
v předstihu společně vyráběli z papíru
a dalších materiálů. Výtěžek ze sbírky
jsme odeslali na konto organizace, která
tuto sbírku zastřešuje. Atraktivní novin-
kou v tomto roce byl půjčený kostým
kuřete, díky kterému jsme se snažili upo-
zornit na sbírkovou akci. Součástí celé
sbírky byl i Koncert pro kuře, pořádaný
v kulturním sále v Havlovicích, který
nám obec za tímto účelem půjčila. Na
jeho organizaci se podílelo celé naše
skautské středisko. Jednalo se o první
ročník a během večera zde vystoupily tři
hudební kapely.

Celoodílovou víkendovku jsme uspo-
řádali v dubnu, a to v krásném prostředí
skautské základny v Novém Městě nad
Metují. Během víkendu jsme si prohlédli
okolí města, přírodní památky i centrum,
zahráli jsme si plno her, zasoutěžili v rů-
zných disciplínách a plni zážitků jsme se
v neděli vrátili domů.

Další a pro všechny tou největší akcí
byl tradiční skautský dvoutýdenní tábor
v Ruprechticích. Na podzim, kdy začal
nový školní rok, bylo více jiných akcí
a málo času, takže jsme nic nepořádali.
Se staršími skauty jsme se ale přihlásili na
již tradiční skautskou hru Stínadla se
bouří. Konala se opět ve Dvoře Králové.
Tentokráte měla namále, jelikož se při-
hlásilo málo účastníků, avšak nakonec
se minimální počet hráčů naplnil. Jako
každý rok tak i letos mezi sebou bojovali
Losnové a Mažňáci. Jejich práci a úkoly
stěžovaly Rychlé šípy, Bratrstvo kočičí
pracky a Amazonky. Avšak ani jeden tým

si to nenechal líbit a poctivě se bránil. Na
konci při vyhlášení celé hry jsme se s pře-
kvapením dozvěděli, že znovu vyhráli
Mažňáci! 

Předposlední akcí v tomto roce byla
Vánoční schůzka. Prvním bodem pro-
gramu byla společná vycházka do Mu-
chova, kde jsme si zahráli několik her
a zpátky se vrátili přes Králův kopec. Po
ní následovalo přátelské posezení u stro-
mečku v klubovně, zpívání koled a plnění
vánočních zvyků a tradic.

V závěru roku se dva dny před
Štědrým dnem družina Kanců zúčast-
nila skautského florbalového turnaje
Čapkovice Open v Malých Svatoňovi-
cích. Po těžkých bojích se nám poda-
řilo získat krásný stříbrný pohár za
druhé místo. Poslední naší aktivitou bylo

JUNÁCI 3. ODDÍL MEDVĚDI HAVLOVICE V ROCE 2013

Vánoční oddílová schůzka v klubovně na obecním úřadě

Společná fotografie účastníků oddílové víkendovky v Novém Městě nad Metují

přinesení Betlémského světla 24. pro-
since na zpívání koled do kapličky.
V průběhu celého roku jsme pečovali
o pomník Josefa Regnera Havlovického
U Mandle.

V novém roce 2014 plánujeme kromě
jiného pořádat více oddílových akcí, jako
třeba akci na Den sesterství – skautský
svátek, kdy se narodili zakladatelé skau-
tingu. Na duben máme připravenou
oddílovou víkendovku a na zakončení
školního roku tábor. Nevynecháme ani
menší oddílové víkendové výpravy a hry.
Doufáme, že se nám bude dále dařit, při-
nejmenším tak, jako se nám daří v sou-
časné době.

Za 3. Oddíl Medvědi Havlovice
napsali Ondřej Paták a Aneta Patáková
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SBĚR VZORKŮ NA 7. ČESKO-MORAVSKÝ KOŠT SLIVOVICE

Vážení přátelé, kamarádi. Dne 15. 3.
2014 proběhne v kulturním domě v Ha-
vlovicích již 7. ročník Česko-moravského
koštu domácích pálenek a likérů. 

Upozorňujeme vás, že jsme zahájili
SBĚR VZORKŮ. Můžete je zanechat
na Obecním úřadě v Havlovicích nebo
přímo kontaktujte určené osoby –
Z. Mencla – tel. 774 854 079 nebo
J. Možiše 732 191 411 a odběr dohod-
neme individuálně. Na jeden vzorek po-
stačí 0,33 l pálenky či likéru. Sběr vzorků
bude ukončen 6. 3. 2014.

Degustace a hodnocení proběhne
8. 3. 2014 proškolenými degustátory
z Čech i Moravy a vše samozřejmě abso-
lutně anonymně. V loňském roce hod-
notila tato odborná komise více než 400
vzorků.

Věříme, že se nám jich na letošní roč-
ník povede shromáždit ještě více.

Samozřejmě, že i v letošním roce bude
naše akce provázena bohatým folklórním
programem a jako překvapení budou pro
vás připraveny zvěřinové hody. I letos
počítáme, že část finančního výtěžku
z této akce bude opět předána na dobro-
činné účely.

Za darované vzorky děkuje
a na setkání se těší

pořádající Spolek přátel českého
a moravského folklóru

Degustátoři při hodnocení vzorků na 6. ročníku Česko-moravského koštu

Zdeněk Mencl při zahájení koštu

Tradiční havlovický Silvestrovský běh
oslavil tentokrát úctyhodné jubileum.
Poslední den loňského roku se konal již
po čtyřicáté! U jeho zrodu stál v roce
1974 Karel Šklíba. Ten s úzkou partou
svých kamarádů pořádal tento populární
závod neúnavně po čtyři desetiletí. A to
si zasloužilo patřičnou oslavu. Ta se i díky
pěknému počasí a hlavně skvělé účasti
běžců i diváků opravdu vydařila.

Havlováci si navíc připravili pro hlavní
pořadatele z TJ Maratonstav nečekané
překvapení. Na start veřejného závodu
Buď fit se postavila i kompletní čtyřicítka
„dětí Silvestrovského běhu“. Za každý rok
v rozmezí let 1974 – 2013 minimálně
jeden běžec (nebo chodec …) narozený
v daném roce. 
Navíc byl K. Šklíba korunován na „krále
Karla I. – otce běhu“  a následně absol-
voval korunovační jízdu na káře v čele
svých poddaných. 

SILVESTROVSKÝ BĚH S OSLAVOU

40. ročník havlovického Silvestrovského běhu

A kdo letos vyhrál? Přece všichni,
kteří nelenili a přišli oslavit závěr loň-
ského roku i kus sportovní havlovické

historie. Tak ať Vám to běhá i šlape
i v roce 2014!

Mgr. Zdeněk Honzera



Poplatek za odvoz a likvidaci do-
movního odpadu do 28. 2. 2014

Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2014

Poplatek ze psa do 31. 3. 2014

Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2013 –
30. 6. 2014 do 31. 7. 2014

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.
Při platbě poplatku za odběr vo-
dy z obecního vodovodu převo-
dem z účtu uvádějte číslo účtu
35-1303696329/0800.

V případě, že poplatky nebudou
uhrazeny včas, bude účtováno
penále.

PLATBA
POPLATKŮ

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. 2013 – 30. 6. 2014 je stanovena na 12,– Kč/m3.
Platba se provádí do  31. 7. 2014.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z účtu uvádějte
číslo účtu 35-1303696329/0800.

POPLATEK ZA ODVOZ A LIKVIKACI
DOMOVNÍHO ODPADU

Paušální poplatek za odvoz a likvikaci domovního odpadu je pro rok 2014 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 10 měsíců 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 2014
byl stanoven na 1 500,– Kč.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
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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.
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2014 

datum název akce kontaktní osoba telefon
4. 1. Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice Dvořáček P. 603558845
15. 2. Volejbalový turnaj v KD Havlovice Prokop M. 724761300
26. 2. Masopustní pochod a karneval na ledě Balcar J. 777005790
březen – červen Jarní tenisová liga + liga ve čtyřhře Balcar J. 777005790
1. 3. Oslava 100. výročí založení TJ Sokol Havlovice Balcar J. 777005790
8. 3. Hasičský bál Dvořáček M. 732266215
15. 3. 6. ročník Česko-moravský košt slivovice Mencl Z. 774854079
22. 3. Rybářský ples Kult M. 731552503
6. 4. Vynášení Smrťačky Balcar J. 777005790
duben – říjen Havlovická Tropical liga (malá kopaná) Tohola M. 737141504
13. 4. 1. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
18. 4. Předligový pohár malá kopaná Tohola M. 737141504
18. 4. Koncert pro kuře – Junák Lichmannová P. 773512332
30. 4. Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod Dvořáček M. 732266215
3. 5. Májový streetball Nývltová P. 776707698
10. 5. Otvírání sezóny na hradě Vízmburk Balcar J. 777005790
11. 5. 2. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
10.–11. 5. Závody Agility Kochová I. 737261641
17. 5. Pochod Václavice–Havlovice Balcar J. 777005790
17.–18. 5. Pouť – sportovní areál Dvořáček P. 603558845
24. 5. Festival cyklistiky ve sportovním areálu Bárta L. 605210428
1. 6. Dětský den ve sportovním areálu Dvořáčková M. 499784061
7. 6. 4. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou Kleňha T. 603493247
7. 6. Volejbalový turnaj Prokop M. 724761300
7. 6. Dětský den na Vízmburku Balcar J. 777005790
8. 6. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Čáp S. 604702018
6.–8. 6. TYROLIT CUP Tohola M. 737141504
8. 6. 3. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
14. 6. Úpění – Havlovice v Náchodci Pirný L. 732227997
21., 22. 6., 28. 6. 37. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola M. 737141504
29. 6. Finále HAPO Tohola M. 737141504
6.–11. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
13.–18. 7. Historický tábor Vízmburk Balcar J. 777005790
13. 7. 4. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
2. 8. HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Tohola M. 737141504
srpen – říjen Podzimní tenisová liga + liga ve čtyřhře Balcar J. 777005790
9. 8. Letní běh na běžkách Andrš A. 775611381
10. 8. 5. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
17.–22. 8. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
srpen Beachvolejbalový turnaj Kult M. 731552503
31. 8. Pohádkový les – Tylův palouček Grulichová 774868103
4. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola M. 737141504
5. 9. Žákovský turnaj v malé kopané MAS KJH Kocián 777583602
6. 9. Východočeská liga v hasičském sportu Dvořáček M. 732266215
6. 9. Rybářské závody mládeže Kult M. 731552503
6.–7. 9. Vízmburské slavnosti – Vízmburk Balcar J. 777005790
13. 9. SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let) Tohola M. 737141504
14. 9. 6. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
27. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Nývltová P. 776707698
říjen Hubertová Jízda Prouzová J. 736765220
11. 10. Výlov rybníka Jindra Kult M. 731552503
12. 10. 7. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
22. 11. Galavečer v KD – vyhodnocení havlovické ligy v MK Tohola M. 737141504
14. 12. Předvánoční představení dětí z MŠ a ZŠ v KD 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
a byl zde spuštěn i provoz terminálu
Czech point.

POUŤ V HAVLOVICÍCH
18. 5. 2014

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
12. 10. 2014

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
úřední hodiny:
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin

Kontakt:
starosta – tel. 499 784 061, 603 558 845

– e-mail: starosta@havlovice.cz
místostarosta – tel. 731 552 503
účetní – tel. 499 784 062

– e-mail: ucetni@havlovice.cz

COOP PRODEJNA
JEDNOTA Dvůr Králové n. L., družstvo
Otevírací doba:
Po–Pá 7.00–11.30, 14.00–16.30
So 7.00–11.00

OBECNÍ KNIHOVNA
tel. 606 713 844
(v budově OÚ Havlovice – knihovnice
Věra Tylšová)
St 16.00–18.00 hodin

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 11–15 let 20,– Kč
dospělí 60,– Kč
permanentka pro dospělé 500,– Kč (na 10x)

Tradiční vynášení Zimy ze vsi

Start 3. ročníku Letního běhu na běžkách

Z divadelního představení Kuchařka a generál v kulturním domě


