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

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2007
V minulých ročnících Havlovických
novin bylo na těchto místech většinou
napsáno, že poklidný život v naší obci
nebyl ničím vážně narušen. Pro rok
2007 se to ovšem říci nedá. Že bude
rok bohatý a pestrý na události, již
předznamenala noc z 18. na 19. ledna.
To se přes naši republiku přehnal
orkán Kyrill. Na Sněžce naměřili
rychlost větru 216 km/hod. Orkán za
sebou nechal spoušť v podobě tisíců
hektarů polámaných lesů. Škody na
lesních porostech v Havlovicích naštěstí nebyly veliké, zato náporu větru
neodolala naše nejstarší borovice
v polích na Popluží.
Další významnou událost jsme
si nechali na 20. červen. To jsme se
dozvěděli, že obec vyhrála krajské
kolo soutěže Vesnice roku 2007.
Toto slavné vítězství bylo mnohokrát
připomínáno i při jubilejním 30. ročníku Havlovického poháru v kopané.
Davy diváků, které přišly na pěkný
fotbal, vždy tuto zprávu odměnily
potleskem. Hned jak na konci srpna
skončily oslavy krajského vítězství,
začaly přípravy na celostátní kolo.
Událost roku a myslím, že nejen
loňského, přišla 13. září. Havlovice
se staly Vesnicí roku 2007 České
republiky. Vítězství v prestižní soutěži
zaplnilo stránky novin a časopisů,
objevilo se i v dalších médiích. Havlovice se staly známou a uznávanou
obcí. Rok 2007 se stal i rokem rekordů. Díky rozsáhlé výstavbě rodinných domků, která nemá v širokém
okolí obdobu, překročil počet trvale
hlášených obyvatel naší obce hranici
900. Stalo se tak po dlouhých 50ti
letech.
Dalším rekordem byla suma finančních prostředků, které se poda-
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První tři obce v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2007
řilo z různých grantů a dotací získat
navíc do rozpočtu obce. Jednalo se
o částku 3 150 000,– Kč. Dále se podařilo získat na vybudování asfaltové
komunikace k rodinným domům na
Králově kopci bezúročnou půjčku od
ČSOB ve výši 1 500 000,– Kč s dobou
splatnosti 42 měsíců. Rozpočet obce
po všech změnách překonal historickou hranici 13 000 000,– Kč.

Při našem ohlédnutí nemůžeme zapomenout ani na náš sportovní areál.
Chlouba obce opět vyrostla do krásy.
Za více než milion korun byla vybudována asfaltová příjezdová komunikace, zmodernizován prodejní stánek,
vybudováno nové osvětlení kluziště,
položena další zámková dlažba. Areál
se stal sportovním a společenským
centrem obce.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU
Naše obec dosáhla v této soutěži v loňském
roce tak mimořádného úspěchu, že považujeme za vhodné seznámit Vás stručně
s pravidly a organizací soutěže.
První ročník soutěže proběhl již v roce
1995. Od té doby se postupně vyvíjela
a zdokonalovala do dnešní podoby. Soutěž
každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a od roku 2007
i Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracujícími úřady a organizacemi jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo
kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.
Zástupci všech těchto uvedených úřadů
a organizací tvoří tzv. hodnotící komisi,
která rozhoduje o výsledcích krajských kol
i celostátního kola. Každá obec, která se přihlásí do soutěže, zaplatí účastnický poplatek
ve výši 2,– Kč na 1 obyvatele a hlavně zpracuje a odešle tzv. charakteristiku obce. Jedná
se o písemný dokument, kde na několika desítkách stran textu doplněných fotografiemi
je zodpovězeno na 8 okruhů otázek:
1. Obec a její koncepční dokumenty
– historie obce, obyvatelstvo, územně
plánovací dokumentace, program obnovy vesnice, rozpočet, …
2. Společenský život
– udržování a obnova místních tradic,
spolková činnost, kronika, knihovna,
obecní noviny, pohlednice, propagace
obce, …
3. Aktivity občanů
– dobrovolná práce občanů, vesnická
pospolitost, …
4. Podnikání
– podnikání v zemědělství, rozvoj řemesel, služby v obci, nabídky možností využití volného času, …
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
– péče o historickou zástavbu, možnosti nové zástavby, …
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě,
doprava, úspory energií
– stav občanské vybavenosti, vodovod,
kanalizace, komunikace, koncepce
a provoz odstraňování odpadů, netradiční zdroje energie, …
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
– obdělávání zemědělských a lesních
pozemků, protipovodňová opatření,
vodní toky, …
Soutěž je organizována ve dvou kolech
– krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce nejprve hodnotí jedenáctičlenná
krajská hodnotitelská komise, která všechny obce navštíví.
(pokračování na následující straně)

2

Mažoretky ze ZUŠ v Úpici přispěly ke slavnostní atmosféře

Vystoupení mládežnického dechového orchestru ze ZUŠ v Úpici

Čestní hosté při slavnostním vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku
HAVLOVICKÉ NOVINY

...SOUTĚŽ VESNICE ROKU
(pokračování z předchozí strany)

V Havlovicích musí vítězové s vodníkem do řeky

Projev hejtmana Královéhradeckého kraje sleduje havlovický vodník

13 vítězů krajských kol soutěže Vesnice roku 2007
HAVLOVICKÉ NOVINY

V krajském kole jsou udělována následující ocenění:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola
Cena hejtmana – od roku 2006, nahrazuje
2. a 3. místo
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeže
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní
prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu od r. 2007
V rámci krajských kol může krajská
hodnotitelská komise dále udělit diplom za
vzorné vedení knihovny, kroniky, za rozvíjení lidových tradic a květinovou výzdobu.
Do celostátního kola postupuje za každý
kraj vždy maximálně jedna obec, které byla
udělena zlatá stuha v krajském kole. V celostátním kole je opět každá obec navštívena jedenáctičlennou celostátní hodnotitelskou komisí. Ta se stejně jako v krajském kole během půldenního pobytu
velmi pečlivě seznamuje se vším, co obec
ve své charakteristice napsala. Zajímá se
o obecní knihovnu, kroniky, obecní úřad,
kulturní dům, školu, sportovní areál, urnový háj, úpravu parků a veřejné zeleně,
stav komunikací, vzhled obce, o starou
i novou zástavbu domů, o činnost spolků, … Obec si vždy projde a podrobně
prohlédne.
V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.Vítěz soutěže se
stává nositelem titulu Vesnice roku a zároveň postupuje do evropského kola soutěže
„Evropská cena obnovy venkova“. Vyhodnocení této soutěže se koná letos v Holandsku v obci Koudum a společně
s Havlovicemi sem postoupila i vítězná
obec roku 2006 Liptál na Zlínsku.
A nyní k loňskému 13.ročníku soutěže.
Havlovice se do soutěže přihlásily poprvé
v roce 2006. V silné konkurenci 33 obcí
jsme společně s dalšími dvěma obcemi obsadili druhé místo a byla nám udělena
Cena hejtmana Královéhradeckého kraje.
Byl to velký úspěch a nestává se často, aby
obec, která se do soutěže přihlásila poprvé,
dosáhla tak významného umístění. V roce
2007 jsme si kladli ještě vyšší cíle a chtěli jsme vybojovat alespoň nějakou
stuhu a s ní spojenou finanční prémii
400 000,– Kč. Krajského kola se v loňském
roce zúčastnilo 21 obcí. Havlovice se staly
vítězi krajského kola, získaly zlatou stuhu
a postoupily do celostátního kola. Staly
se první obcí z více než 70 z okresu Trutnov, které se v celé historii soutěže podařilo v krajském kole zvítězit. Slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže se uskutečnilo 25. 8. 2007 v našem
(dokončení na následující straně)
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sportovním areálu. Zúčastnilo se ho více
než 400 přihlížejících. Z toho bylo přes
140 významných hostů v čele s hejtmanem
Královéhradeckého kraje ing. Pavlem Bradíkem, dále pak členové rady kraje, poslanci, senátoři, zástupci ministerstev
a představitelé okolních obcí a obcí všech
zúčastněných v soutěži.
Po celý den panovala skvělá nálada, kterou navodilo i vystoupení mládežnického
dechového orchestru a mažoretek při ZUŠ
v Úpici a hudební skupiny HF Band. Pro
zájemce, hlavně z řad starostů, byl uspořádán i minigolfový turnaj O pohár starosty.
Přehled hlavních ocenění krajského kola:
Obec Havlovice – Zlatá stuha
Obec Suchý Důl – Modrá stuha
Obec Olešnice v Orlických horách
– Bílá stuha
Obec Česká Čermná – Zelená stuha
Obec Holovousy – Oranžová stuha
Cena hejtmana Královéhradeckého kraje:
Obec Deštná v Orlických horách
Obec Černíkovice
Obec Petrovice
Obec Bukvice
Dne 7. 9. 2007 odpoledne navštívila naši
obec celostátní hodnotitelská komise. Byli
jsme v pořadí 10. obcí z celkového počtu
13ti, kterou komise navštívila. Čekání na
oficiální výsledky se zdálo být nekonečné.
A jak se ukázalo, magické číslo 13 bylo pro
nás šťastné. Dne 13. září 2007 v přímém
přenosu televize ČT24, krátce před 13. hodinou, vyhlásil ministr pro místní rozvoj
Jiří Čunek oficiální výsledky soutěže. Vítězem 13. ročníku soutěže z celkového
počtu 13 se stala obec Havlovice. Kromě
tohoto obrovského úspěchu jsme dosáhli
ještě dalšího historického úspěchu. Stali
jsme se 1. obcí v Královehradeckém kraji,
které se podařilo v celé 13ti leté historii
soutěže zvítězit v celostátním kole. A ještě
pro doplnění, loňského ročníku soutěže
Vesnice roku 2007 se zúčastnilo celkem
264 obcí. Slavnostní vyhlášení celostátního
kola soutěže se uskutečnilo v našem kulturním domě 16. listopadu. Zúčastnilo se
ho přes 300 lidí. Opět více než 100 oficiálních hostů v čele s hejtmanem Královehradeckého kraje, řadou poslanců, senátorů,
zástupců ministerstev a vyhlašovatelů soutěže, představitelé všech 13ti obcí, které
zvítězily v krajských kolech, zástupci okolních obcí a další hosté. Celé slavnosti
přihlížel novodobý symbol naší obce Havlovický vodník. Oslavy s bohatým doprovodným programem se opět vydařily
a všichni zúčastnění Havlováci byli patřičně hrdí na to, co jejich obec dokázala.
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Slavnostní přípitek s prezidentem České republiky
Přehled oficiálních výsledků v celostátním kole:
1. Obec Havlovice – Královehradecký kraj
2. Obec Kondrac – Středočeský kraj
3. Obec Suchá Loz – Zlínský kraj
Za vítězství získala naše obec 1 milión korun, které nám formou dotace poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj. Bude se jednat o dotace na konkrétní projekty, o kterých rozhodne zastupitelstvo obce v březnu letošního roku. Mohlo by se jednat o drobné stavební
úpravy kulturního domu a základní školy, případně opravy komunikací.
Kromě finančního ocenění jsme však získali něco, co se nedá penězi zaplatit. Z bezejmenné obce se díky obrovskému zájmu médií stala obec známá v celé republice. Věříme,
že nám vítězství i pootevře dveře při získávání nejrůznějších dotací v dalších letech. A ještě
jeden poznatek byl důležitý. Během vyhlášení krajského i celostátního kola navštívilo naši
obec mnoho desítek starostů a starostek z celé republiky. Všichni obdivovali, jak naše vesnice vypadá, co zde máme vybudováno, jak tady žijeme. Zdaleka tomu tak není všude
jinde. Jen by ta slova obdivu měli slyšet ti naši občané, kteří všechno berou jako samozřejmost a domnívají se, že obec pro ně nic nedělá.
Tečkou za loňským ročníkem soutěže Vesnice roku bylo 4. prosince 2007 setkání všech
starostů a starostek, kteří zvítězili v krajských kolech, společně se svými partnery v Praze.
Nejprve jsme byli přijati ve Valdštejnském paláci zástupci Senátu a Spolku pro obnovu
venkova. Po společném obědě následovalo přijetí na Pražském hradě v Lichštejnském paláci u prezidenta republiky. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.
Pro úplnost přinášíme přehled všech dosavadních vítězů celostátního kola soutěže Vesnice roku:
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Telnice
Vratěnín
Svatý Jan nad Malší
Jiřetín pod Jedlovou
Olešnice
Sloup
Kameničky
Nečtiny
Vilémov
Kovářov
Bořetice
Liptál
Havlovice

Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Jihočeský kraj
Ústecký kraj
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Kraj Vysočina
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Zlínský kraj
Královéhradecký kraj
HAVLOVICKÉ NOVINY

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
1. Místní komunikace na Králově kopci
– položení asfaltového krytu včetně obrub
na stávající štěrkovou komunikaci na
nové zástavbě rodinných domků na
Králově kopci včetně terénních úprav,
odvodnění a dopravní značení
Celkové náklady
1 500 000,– Kč
Dodavatel
Strabag a.s.

6. Asfaltová místní komunikace
ve Svobodném
– na štěrkový povrch kopcovité části budoucí turistické trasy směrem na Úpici byl
v délce 320 m položen asfaltový povrch
Celkové náklady:
500 000,– Kč
Z toho dotace LEADER ČR 353 000,– Kč
Dodavatel:
Strabag, a.s.

2. Instalace tepelného čerpadla
v kulturním domě
– tato stavba byla započata v prosinci 2006
a dokončena v červnu 2007
– kulturní dům je od října 2007 vytápěn
tepelným čerpadlem švédské firmy IVT
o výkonu 55kW, které odebírá teplo
z hlubinných vrtů
Celkové náklady
2 378 334,– Kč
Z toho dotace z :
EU/ERDF/
1 600 116,– Kč
SFŽP
228 587,– Kč
Kr. úřadu
229 000,– Kč
Dodavatel: Ing. Dušan Stejskal, Náchod

7. Projektová dokumentace
most U Mandle
– zajištění studia a následně projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení na
stavbu mostu U Mandle
Celkové náklady:
350 000,– Kč
Z toho dotace Kr. úřadu:
336 000,– Kč

3. Další úpravy v kulturním domě
– výměna radiátorů na sále, v bufetu
a vstupní hale
– úprava topení v kotelně
– drobné zednické práce
– nové ozvučení sálu
Celkové náklady:
350 000,– Kč

Kromě tohoto výčtu větších akcí byla
provedena i řada menších
– vybudování štěrkové příjezdové komunikace ke stavební parcelám na Malé
Straně
– nový asfaltový povrch včetně obrub na
rozcestí na Malé Straně
– zajištění projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na zajištění stability
skalního masívu nad mostem ve Vsi
– zajištění projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na rekonstrukci obecního vodovodu
– odtěžení říčních náplavů v korytě řeky
Úpy
– oprava štěrkové komunikace ve Svobodném
– instalace 5 ks nových sloupů veřejného
osvětlení
– vybudování nové základny pro kabelovou televizi
– nákup 2 ks kontejnerů na plasty
– prořez stromů v urnovém ráji

4. Dokončení rekonstrukce sportovního
areálu
– nová asfaltová příjezdová komunikace
– rekonstrukce prodejního stánku
– nové osvětlení kluziště
– zámková dlažba
Celkové náklady:
1 200 000,– Kč
Z toho dotace Kr. úřadu
200 000,– Kč
5. Oprava povrchu cyklotrasy č.4018
– povrch místní komunikace od mostu
U Mandle, okolo rybníka Jindra směrem na Ratibořice byl zpevněn celoplošným penetračním postřikem
Celkové náklady:
310 000,– Kč
Z toho dotace Kr. úřadu
75 000,– Kč

8. Vesnice roku 2007
– zajištění průběhu oslav vyhlášení krajského a celostátního kola soutěže včetně
propagačního materiálu a videofilmů
Celkové náklady:
430 000,– Kč
Z toho dotace:
500 000,– Kč

Nová příjezdová komunikace ke stavebním parcelám na Malé Straně
HAVLOVICKÉ NOVINY

Výměna osvětlení kolem kluziště

PLÁN PRÁCE OBCE
NA ROK 2008
Jedná se pouze o návrh. Konečná
verze bude schválena na 1. veřejném
zasedání zastupitelstva obce v březnu.
V letošním roce počítáme s možností
realizace některých větších akcí, na
které žádáme o dotace z Evropských
fondů. Na dotace však není právní
nárok, proces schvalování je zdlouhavý a složitý. Akce budou realizovány
podle toho, jak s žádostí uspějeme.
Jedná se o tyto akce:
– výměna trubního řádu obecního
rozvodu z Hořejšího konce na Popluž v délce 1 160 m
– zajištění stability skalního masívu
nad mostem ve Vsi
– výstavba nového mostu U Mandle
Z akcí, na které bychom měli mít zajištěny finanční prostředky:
– rekonstrukce WC v kulturním
domě
– oprava a nátěr střechy, zateplení
stropu, nátěr oken, výměna dveří
únikového východu v kulturním
domě
– rekonstrukce WC na základní škole
– oprava asfaltové komunikace v Kobylinci
– asfaltová komunikace kolem bytovek
– vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novým stavebním
parcelám U Zvoničky
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VYTÁPĚNÍ KULTURNÍHO DOMU TEPELNÝM ČERPADLEM
V loňském roce udělala naše obec další
velký krok k tomu, abychom vytápění
budov v majetku obce převedli na ekologické. Po budově obecního úřadu, který je
vytápěn spolu s tělocvičnou u Čápů elektrokotlem, po budově základní a mateřské
školy, která je od roku 1999 vytápěna lehkým topným olejem, přišla řada na kulturní dům. Ten byl od roku 1981, kdy byl
zkolaudován, vytápěn dvěma kotli na
pevná paliva. Ty byly již značně zastaralé,
a hlavně se jimi nedařilo zajistit odpovídající teplotu pro nejrůznější kulturní, sportovní a společenské akce po celou dobu
jejich trvání. Proto bylo rozhodnuto o zajištění nového moderního vytápění. Po
dvou letech vyřizování žádosti o dotaci na
Státním fondu životního prostředí došlo
koncem roku 2006 k podpisu smlouvy. Tak
mohla stavba začít. Ještě v prosinci bylo na
obecním pozemku za kulturním domem
vyvrtáno 8 ks 100 m hlubokých vrtů. Do
nich byla vsunuta hadice HDPE 40x3,7
mm. Hadice ze všech vrtů jsou vyvedeny
a propojeny v podzemní šachtě, odkud
vede potrubí do suterénu kulturního
domu. Další práce pokračovaly v létě 2007.
Jako nová kotelna byla po drobných úpravách využita bývalá uhelna. Sem bylo nainstalováno tepelné čerpadlo švédské firmy
IVT Greenline D 55 o výkonu 55 KW
a příkonu 18 kW, jako bivalentní zdroj
elektrokotel o výkonu 48 KW a na ohřev
teplé užitkové vody 2 ks bojlerů, každý
o objemu 500 litrů. Celé toto zařízení bylo
napojeno na stávající rozvody a v září uvedeno do provozu. Dodavatelem stavby byla
firma ing. Dušan Stejskal z Náchoda. Tepelné čerpadlo pracuje v systému země –
voda. Teplo je odebíráno z hlubinných vrtů
a pro jeho přenos je využit líh, kterým jsou
naplněny hadice ve vrtech. Zkušenosti
z tříměsíčního provozu ukázaly, že zařízení
je snadno ovladatelné. Nepotřebuje žádnou obsluhu a je schopno zabezpečit požadovanou teplotu na nejrůznější pořádané
akce. Vzhledem k tomu, že na zajištění
provozu kotelny není zapotřebí žádné
placené obsluhy, je po ekonomické stránce
vytápění KD minimálně srovnatelné s topením hnědým uhlím při současných cenách.
Cenová rekapitulace:
Celkové náklady na akci:
Dotace ze SFŽP:
Dotace z EU /ERDF/:
Dotace z krajského úřadu:
Vlastní zdroje obce:

2 378 334 Kč
228 587 Kč
1 600 119 Kč
229 000 Kč
320 628 Kč

Vzhledem k rozsáhlým investicím v posledních letech se náš kulturní dům stal
jedním z nejmodernějších a nejlépe vybavených v širokém okolí. Díky tomu se stal
6

Původní kotelna v kulturním domě – 11. 4. 2007 poslední den provozu

Nová kotelna v kulturním domě s tepelným čerpadlem
velmi vyhledávaným zařízením. Jen od
srpna do prosince 2007 se zde uskutečnilo
22 akcí a do konce března 2008 bude
dalších 11. Jednalo se zejména o taneční
kurzy, maturitní plesy, taneční zábavy,
konference, školení, divadelní představení,

ale i turnaje v nohejbale a volejbale. O kvalitní chod kulturního domu se už dlouhá
léta stará jeho správce Josef Dvořáček. Na
každou akci jsou sál i ostatní příslušenství
vždy vzorně připraveny, přesně podle požadavku pořadatelů.

SPALOVÁNÍ TRÁVY A LISTÍ
Na území obce Havlovice je spalování listí a trávy zakázáno!!! Tento odpad lze kompostovat nebo vám ho za úplatu odveze obecní úřad nebo Technické služby Úpice do
nově vybudované bioplynové stanice u stadionu Sparty. Odpad si sem můžete odvézt
i individuálně. Za jeho likvidaci se podle posledních informací nic neplatí. 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.

HAVLOVICKÉ NOVINY

KABELOVÁ TELEVIZE
Kabelová televize byla v naší obci vybudována a uvedena do provozu již v roce 1993.
Po celou dobu ji provozuje firma SATER
z Nového Bydžova. V současné době je připojeno přes 160 účastníků. Skladba programů se během roku částečně mění
v závislosti na nabídce a finančních možnostech obce.
Současná nabídka programů vypadá následovně: rádio FM2, ČT1, ČT2, ČT24,
ČT4 Sport, Nova, Prima, Markíza a 9 placených programů – Nova Cinema, Animal
Planet, Jetix, Óčko, Eurosport, Galaxie
Sport, Discovery, Hallmark.
Od září, kdy byla vybudována nová základna pro hlavní stanici kabelové televize,
vysílá i obecní kanál. Celkem je tedy v nabídce 16 programů.
Poplatek za jednoho účastníka pro rok
2008 byl stanoven na 1 100,- Kč/rok. Tato
částka nepokryje skutečné náklady. Ztráta
ve výši cca 40 000,- Kč bude uhrazena
z rozpočtu obce. Závěrem informace
o možnosti provozování internetu prostřednictvím rozvodu kabelové televize.
S touto variantou obecní úřad nepočítá.
Musela by tomu předcházet rozsáhlá
úprava rozvodů a celého zařízení v nákladech až 500 000,- Kč. Tuto službu bez
problémů zajistí bezdrátový internet, který
v naší obci provozují již 3 firmy.

NAŠE TELEVIZE
V červnu 2007 projednala a schválila Rada
obce Smlouvu o výrobě reportáží s firmou
Luděk Vondrouš, Kumburský Újezd. Na
základě této smlouvy bude firma vyrábět
pro potřeby obce nekomerční reportáže ze
sportovních, kulturních i společenských
akcí v obci a bude je umisťovat na webové
adrese www.nasetelevize.cz. Reportáže
v délce 1 – 5 minut natáčí několik kameramanů v čele s Jiřím Středou z Úpice. Dle
smlouvy máme zajištěny každý měsíc dvě
reportáže počínaje červencem loňského
roku. Reportáže jsou pravidelně umisťovány i na webových stránkách naší obce.
Každé dva měsíce dostáváme navíc od
pana Vondrouše všechny reportáže z okolních obcí a měst, které mají podepsané
smlouvy, zpracované na DVD. Ty jsou
potom zařazovány do obecního kanálu
naší kabelové televize. V případě, že má
někdo zájem o reportáže z akcí konaných
v naší obci od července roku 2007 zpracovaných na DVD, může si je zakoupit na
obecním úřadě za 20,– Kč/ks.

OBECNÍ VODOVOD
Obecní vodovod byl vybudován v akci Z v letech
1959 – 1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetržitě obec Havlovice. Na provozování vodovodu byl
vypracován a dne 12. 1. 2005
Krajskou hygienickou stanicí
Královehradeckého kraje schválen nový
Provozní řád vodovodu 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
provozního řádu Zdravotní úřad Trutnov.
Podrobné výsledky jsou k dispozici na
obecní úřadě. Cena vody za odečítací období 1. 7. 2007 – 30. 6. 2008 pro obyvatelstvo je stanovena 8,– Kč/m3. Platba se
provádí na obecním úřadě od 31. 7. 02008.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Kameraman Jiří Středa z Úpice

STAVEBNÍ ZÁKON
Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Přinesl celou
řadu změn a komplikací pro občany. Nejzávažnější komplikaci vidíme ve zrušení
stavebních komisí v obcích. Ty ve většině
obcí bez problémů fungovaly několik desetiletí a občané si zde mohli jednoduchým
způsobem vyřídit povolení na drobné
stavby a stavební úpravy domů. Nyní tato
povolení vydávají příslušné stavební úřady.
Ovšem množství podkladů a vyjádření,
které je nutné doložit, vůbec neodpovídá
malému rozsahu stavby.
Další změnou je povinnost každé obce
stanovit zastavěné území obce. Tuto změnu
považujeme za přínosnou, neboť obce,
které nemají svůj územní plán, mohou alespoň tímto způsobem usměrnit do té doby
nekontrolovatelnou zástavbu na svém
území. Pro obec Havlovice vymezil zastavěné území odbor rozvoje města a územního plánování Městského úřadu v Trutnově za aktivní spolupráce zastupitelstva
obce. Vstoupilo v platnost 9. 1. 2008 a na
mapovém podkladu 1:5600 je k nahlédnutí
na Obecním úřadě v Havlovicích a na
Městském úřadě v Trutnově.
Od 1. 3. 2007 na základě Dohody o výkonu působnosti stavebního řádu vykonává pro naši obec veškerou činnost na
úseku stavebního zákona město Trutnov
– odbor výstavby. Zde je pro Havlovice
vyčleněn kvalifikovaný pracovník Ondřej
Šitina. Odchod z Úpice, kde se tato činnost
pro naši obec vykonávala po mnoho let, se
ukázal být dobrým rozhodnutím. Občan
potřebuje pro stavební řízení celou řadu
podkladů a vyjádření, kterou získá jedině
v Trutnově, a tak si vše vyřídí při jedné cestě.

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
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 zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komunikací (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 najednou. Jednotlivé
komunikace jsou seřazeny do skupin podle pořadí důležitosti. Pluhování a posyp svažité
části komunikace nad Jutou, která patří mezi nejnebezpečnější, smluvně zajišťují Technické služby Úpice. Pluhování ostatních komunikací zajišťuje Zemědělská společnost, a.s.
Svobodné Havlovice. Posyp komunikací se zajišťuje drobným štěrkem a to každý individuálně ze samoobslužných kup, které jsou rozmístěny ve všech kopcovitých částech místních komunikací a jsou zřetelně označeny značkou „Posypový materiál“. V případě
extrémního zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (náledí …) budou celkový posyp zajišťovat 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 komunikací.
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ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU
Odvoz a likvidace domovního odpadu se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006 O nakládání
s komunálním stavebním odpadem a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 O místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky vstoupily v platnost 1. 5. 2006 a jen s malými
změnami nahrazují vyhlášky č. 1/2005 a 2/2005. Jejich úplné znění naleznete na webových stránkách obce www.havlovice.cz. Na základě uvedených vyhlášek došlo k zásadní
změně v platbě za likvidaci domovního odpadu. Původní známkový systém byl nahrazen
paušálním poplatkem na osobu. Po konzultaci s vedením firmy Transport Trutnov, která
domovní odpad z naší obce odváží a ze zkušeností z obcí, kde k podobné změně došlo, se
dalo očekávat, že množství odpadu, který občané vyprodukují, se výrazně zvětší. Výsledek
předčil všechna očekávání. Množství odpadu, které za rok 2006 bylo z naší obce vyvezeno,
bylo oproti jiným létům trojnásobné. Posuďte. za rok 2005 – 81 t, za r. 2006 – 234 t, za rok
2007 – 240 t! Nemyslíme si, že by občané ze dne na den měli najednou tolik odpadu, ani
si nemyslíme, že by ho přestali třídit, jenom ho přestali pálit!!! Občané pochopili, že tím,
že odpad spálí, nic neušetří. Za odpad mají zaplaceno, i kdyby žádný neměli. Věříme, že
je to i výsledkem masivní osvěty. Občané snad začínají chápat, že spalováním domovního odpadu v kamnech vypouštějí jedovaté a často i karcinogenní látky do ovzduší
sami sobě. Čistota ovzduší v topném období je věcí nás všech. I nadále však vidíme, jak
se z některých komínů valí štiplavý a hustý dým. Tyto domy budeme evidovat a proti majitelům budeme tvrdě postupovat v souladu se zákonem O ovzduší. Spalování odpadu
musí v naší obci přestat. Dalším problémem je spalování nekvalitního uhlí nebo kvalitního uhlí, ale v nekvalitních kamnech. Velkou roli hraje i neodborná obsluha kotle a nedokonalý a nevymetený komín. Zamyslete se každý nad tím, že i když nespalujete žádný
odpad, přesto otravujete souseda dýmem z komína. Nikomu se to nelíbí a kvalitu ovzduší
v obci to výrazně zhoršuje. Věříme, že odstraněním všeho uvedeného dokážeme naše
ovzduší zlepšit. Zlepšení by se mohlo potvrdit ve výsledcích měření kvality ovzduší, které
bychom mohli provést už příští topnou sezónu.

PROJEDNÁVÁNÍ
PŘESTUPKŮ
Od 1. 1. 2007 na základě veřejnoprávní smlouvy projednává město
Trutnov pro naši obec za úplatu přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb.
O přestupcích, v platném znění a to na
úseku:
a) přestupků proti veřejnému pořádku
uvedené v § 47 § 49
b) přestupků proti občanskému soužití uvedené v § 49
c) přestupky proti majetku uvedené v
§ 50
d) ostatních přestupků proti pořádku
ve státní správě a samosprávě uvedené v § 48
V případě spáchání uvedených přestupků doporučujeme vždy obrátit se
na Policii ČR obvodní oddělení
v Úpici k sepsání protokolu. Ten bude
následně postoupen k vyřešení městu
Trutnov.

JEŠTĚ KRÁTCE K VYHLÁŠKÁM Č. 1/2006 A 2/2006
1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění a odstraňování komunálních odpadů.
Její doslovné znění je k dispozici na obecním úřadě a webových stránkách obce.
Z toho nejdůležitějšího vybíráme:
– 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
– pro rok 2006 každý obdržel výpočet poplatku – pokud však došlo v budoucnu
k jakékoliv změně (narození, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení trvalého pobytu,
prodej objektu), je každý povinen tuto
skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní
úřad
– sazba poplatku na rok 2008 činí
400,– Kč/osobu/rok. Částka, která se
hradí svozové firmě je 428,– Kč/osobu/rok – rozdíl hradí z rozhodnutí zastupitelstva obec Havlovice
– od poplatku jsou osvobozené pouze
osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt a které písemně prokáží, že se déle
než 3 měsíce nepřetržitě zdržují mimo
obec
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– chataře a chalupáře nelze od poplatku
osvobodit!
– poplatek je každý povinen uhradit nejpozději do 28. 2. příslušného roku a to buď:
a) hotově na obecním úřadě
b) poštovní poukázkou
c) bankovním převodem na účet obecního úřadu č. 1303696329/0800
u Čs. spořitelny Trutnov variabilní
symbol je číslo popisné nebo evidenční (domu, chaty)
– nezaplacený poplatek bude vyměřen
platebním výměrem, může být navýšen
až o 50 % a lze ho vymáhat do 3 let, kdy
poplatková povinnost vznikla
2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
O nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Na základě této vyhlášky jsou všichni povinni:
– domovní odpad třídit, odděleně ukládat
a předávat k dalšímu využití (sklo,
plasty, železo, papír, nebezpečný odpad)
– ukládat domovní odpad pouze do sběrných nádob (popelnic) a určených pytlů
– zajistit si na svůj náklad dostatečný
objem sběrných nádob
– touto vyhláškou je zakázáno spalování
veškerého odpadu na otevřeném ohništi a v topeništích, která nejsou přímo
určena ke spalování odpadů

A nyní odpověď na otázku – Co občan za
uhrazený roční poplatek dostane?
– v zimním období od 1. 11. do 30. 4.
každý týden
– v letním období od 1. 5. do 30. 10. 1x za
2 týdny odvoz neomezeného množství
domovního odpadu uloženého v popelnicích nebo plastikových pytlích
– 1x ročně odvoz nebezpečného odpadu
a starého železa
– 2x ročně odvozy starého papíru
– v podzimních měsících odvoz zeleného
odpadu ze zahrádek
– pravidelné vyprazdňování kontejnerů
na sklo a plasty
– čistou a nezamořenou vesnici
I v roce 2008 bude domovní odpad odvážet
opět firma Transport Trutnov. Svozovým
dnem je úterý. Jakékoliv reklamace ihned
řešte na jejich telefonním čísle
499 828 342. Odpad Vám bude odvážen
z vlastních popelnic nebo pronajatých
od firmy Transport, nebo uložený v igelitových pytlích, které zdarma obdržíte
na obecním úřadě v Havlovicích nebo
v prodejně potravin Jánošík. Do míst,
která jsou obtížně dostupná hlavně v zimě,
byly umístěny velkoobjemové kontejnery
(Kobylinec, Podhradí – Vlachovi, Svobodné).
HAVLOVICKÉ NOVINY

TŘÍDĚNÝ ODPAD
SKLO, PLASTY
Na čtyřech místech v obci ( u vjezdu k bytovce čp. 280, u prodejny Jánošík, u dřevěné lávky a na křižovatku u Bejrů čp. 270
na Horním konci obce) byly umístěny
kontejnery na plasty. Do nich lze ukládat
igelitové sáčky, folie, nákupní, plastové
sáčky od mléka, kelímky od jogurtů a dalších potravin, polystyrén, PET lahve od nápojů, plastové obaly od spotřebního zboží
a nově i krabice od mléka. Plastové lahve
od nápojů před vhozením do kontejnerů
sešlápněte, šetříte peníze nás všech.
Kontejnery na sklo jsou umístěny u prodejny Jánošík a u dřevěné lávky. Pravidelný
odvoz kontejnerů zajišťují Technické
služby Úpice.

Výstavba nového plotu u kaple sv. J. Nepomuckého

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťují
Technické služby Úpice. Ve stanovený den,
který bude vyhlášen obecním rozhlasem,
bude před kulturní dům přistaven kontejner, kam mohou občané zdarma ukládat
nebezpečný odpad ( televize, ledničky,
pneumatiky, autobaterie, plechovky od
barev, zářivky, monočlánky, léky, …).
Odvoz bude proveden 1x ročně vždy
v dubnu. Pokud bude chtít někdo nebezpečný odpad likvidovat jindy, může si na
obecním úřadě vyzvednout nálepky, které
na odpad nalepí a pak ho může zdarma
odvézt do sídla Technických služeb v Úpici
(ulice Pod Městem). V roce 2007 činily náklady na odvoz a uložení odpadu 31 000,–
Kč.

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad – ze zahrádek a veřejných
prostranství odveze obecní úřad zdarma.
Odpadem ze zahrádek se rozumí zbytky
zeleniny, květiny…v přiměřeném množství. Hromady posekané trávy a shrabaného listí budeme odvážet pouze za úplatu.
Zelený odpad bude odvážen jedenkrát
týdně v podzimních měsících. Přesný termín bude vyhlášen obecním rozhlasem.
Podle posledních informací je možné
odvážet zdarma posečenou trávu do bioplynové fermentační stanice do Úpice u
Sparty.

Těžení náplavů v korytě řeky Úpy

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

Nové osvětlení u rodinných domků U Zvoničky
HAVLOVICKÉ NOVINY

9

HAVLOVICKÝ TJ SOKOL V ROCE 2007
Již několik let zpracovávám pro Havlovické
noviny povídání o TJ Sokol a v posledních
letech si kladu otázku, co všechno zde psát.
Je třeba zvolit hlavně délku a styl příspěvku. O dění ve sportovním areálu
a o činnosti všech složek sportovního
klubu by se daly popsat celé tyto noviny.
Vždyť každý oddíl si vede svoji vlastní kroniku.
Začnu asi zázemím veřejného sportování. Začátkem roku 2007 jsme se pustili
do rekonstrukce WC a koupelny v hlavní budově. Dosavadní záchody a hlavně
koupelna již neodpovídaly hygienickým
požadavkům a ani kapacita nevyhovovala

množství sportovců, kteří v areálu sportují.
Vybudovali jsme dopadové plochy na dětském hřišti. Okolo jednotlivých atrakcí,
pod lavičkami, okolo pískoviště a pod tabulí instalovala firma Unistav zámkovou
dlažbu. Zámková dlažba ochrání dřevěné
konstrukce od sněhu a trávy. V dubnu
a květnu R. Paulus zateplil a zkulturnil
interiér prodejního stánku tak, aby v něm
bylo možné provozovat hostinskou činnost, na kterou jsme získali živnostenský
list. V prostřední části stánku jsme položili
dlažbu. Byly zde zabudovány police, stolky,
ventilace, pivochody a nová elektroinstalace. V „zelené boudě“ jsme zlepšili

Budování zpevněných ploch pod atrakcemi na dětském hřišti

Nová asfaltová komunikace ve sportovním areálu
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zázemí pro moderátory sportovních akcí.
V květnu firmy Zelinka a Strabag vybudovaly příjezdovou komunikaci k řece,
zámkovou dlažbu za stánkem a stání
pro kola. Během prázdnin jsme obdrželi
dotaci 200 tisíc Kč z Královéhradeckého
kraje na rekonstrukci osvětlení hokejového
hřiště. Firma Štěpánský zlikvidovala staré
osvětlení a během září instalovala osvětlení
nové. V letošním roce nás obec podpořila
částkou necelých 900 tisíc Kč. Celkové
náklady na výše zmíněné práce a další
údržbu jsme vyčíslili na téměř 1,2 milionu Kč.
Na jaře loňského roku jsme vytvořili
podmínky pro letní celodenní provoz ve
stánku. Sháněli jsme provozovatele těchto
služeb. Po zvážení obdržených nabídek se
výbor TJ rozhodl o vlastním provozování
občerstvení ve stánku. Chtěli jsme, aby
provoz areálu byl pravidelný, v době, kdy
je hezky, ale také v době, kdy počasí sportovcům úplně nepřeje. Dnes se dá hodnotit tento provoz jako velmi úspěšný. Nejde
snad ani o finanční zisk z prodeje, ale
hlavně o to, že je vytvořeno zázemí jako
služba pro všechny sportující i pro odpočívající spoluobčany. Na letošní sezónu
sháníme opět prodejce do stánku z řad
mladých brigádníků. Informace podám na
tel. 777 005 790.
Nesmíme však zapomenout na sport.
V našem areálu i mimo něj uspořádali členové TJ Sokol Havlovice v roce 2007
takřka 50 sportovních akcí. Sportovci
z Havlovic se zúčastnili odhadem 150
sportovních podniků v blízkém i širokém
okolí. Pokusím se jen letmo vzpomenout
na nejdůležitější sportovní události loňského roku. Hlavní událostí je jistě 30. ročník turnaje HAPO. Kromě fotbalu zde byli
ke shlédnutí parašutisté, velbloud a mažoretky. Mistrovství České republiky v malé
kopané pod názvem Pohár vítězů pohárů
se u nás konalo na přelomu června a července. Jedinečným úspěchem bylo 3. místo
našeho družstva doplněného o několik
mladíků z Úpice. Kdo z vás má doma bronzovou medaili z mistrovství ČR? Družstvo
HAFA Havlovice získalo bronz též v 1. Havlovické Tropical lize. Havlovičtí nohejbalisté se zúčastnili pod názvy „Vodníci“
a „Hastrmani“ mnoha nohejbalových turnajů, v kterých získali několik pohárů.
Výborně reprezentovali Havlovice v moravských Popovicích, kde se zúčastnili
nohejbalového turnaje i s vodníkem Jardou. Jarní tenisové ligy se zúčastnilo ve
3 ligách a 2 čtyřhrách celkem 40 hráčů
a zvítězil náš starosta Pavel Dvořáček.
Podzimní tenisové ligy se ve čyřech ligách dvouher a jedné čtyřhře zúčastnilo
(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY

...HAVLOVICKÝ TJ SOKOL V ROCE 2007
(pokračování z předchozí strany)

50 hráčů a zvítězil Petr Friebel. Lukáš
Řezníček zvítězil v pětidílném minigolfovém turnaji jen o pouhý bod před
Zdeňkem Honzerou. V září se konala
Havlovická olympiáda. Po těžkých bojích
v 8 soutěžích byl stav vyrovnán. O vítězi
rozhodly hody na koš. V nich vyhrál pravý
břeh – tedy i celou olympiádu. Naše děti
se zúčastnily okresních a krajských kol
Zimního pětiboje a Atletického čtyřboje.
Šlapeťáci opět vyráželi každý čtvrtek na
své pravidelné vyjížďky do okolí. Volejbalisté a streetbalisté se zúčastnili několika turnajů v okolí. Hokejisté odehráli
vítězný zápas v pardubické ČEZ aréně
proti týmu Old Boys Úpice. O prázdninách
se konaly turnaje v pingpongu, petanque
a ruských kuželkách. Všechny věkové
kategorie pravidelně cvičí v tělocvičně
u Čápů
Činnost TJ Sokol je v posledním roce
neuvěřitelně rozsáhlá. O všech sportovních
akcích vás pravidelně informujeme na
stránkách www.havlovice.cz pod odkazem
sport.
Bylo to hodně povrchní zhodnocení, ale
ti, kteří se o sport zajímají, tak si informace
jistě najdou. Na závěr bych chtěl poděkovat obci Havlovice, Svazku obcí Jestřebí
hory, Královéhradeckému kraji za finanční
podporu, cvičitelům, organizártorům turnajů a sportovních akcí a výboru za kvalitní chod TJ Sokol.
Jsem přesvědčen, že na zisku titulu Vesnice roku 2007 ČR má nemalou zásluhu i
náš areál. Jsem potěšen, že vynaložené
obecní peníze vracíme touto cestou zpět.

Parta, bez které by se HAPO nekonalo

„A tak to má byt, tak je správně!“
Mgr. Jaroslav Balcar
předseda TJ Sokol Havlovice

Účastníci havlovické olympiády – sportovní zápolení pravý břeh–levý břeh

VÝZVA PRO VLASTNÍKY A UŽIVATELE POZEMKŮ V OBCI
K ODSTRANĚNÍ NEBO OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4h) zákona 458/2000 Sb. vyzýváme všechny
vlastníky a nájemce pozemků, na nichž se
nachází venkovní vedení elektrických rozvodových sítí, k odstranění nebo okleštění
stromoví a jiných porostů, ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
i bezpečnost osob v blízkosti zařízení.
Podle ustanovení citovaného Energetického zákona a souvisejících norem se
nesmí žádná část ovocných a okrasných
stromů (větví i kmenů) přiblížit k vodičům
vedení nízkého napětí ve vzdálenosti
HAVLOVICKÉ NOVINY

menší než 1 metr u holých vodičů a 0,5 m
u izolovaných vodičů a závěsných kabelů.
U vedení vysokého napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry u holých vodičů.
Ochranné pásmo:
– od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodiče na obě
strany
– od 35 kV do 100 kV včetně je vymezená
vzdálenost 12 m od krajního vodiče na
obě strany
– v ochranném pásmu nadzemního ve-

dení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.
V případech, kdy by mohlo při požadovaných pracích dojít k ohrožení bezpečnosti
osob, poškození vedení nebo přerušení
jeho provozu, vyžádejte si předchozí souhlas společnosti ČEZ – Distribuční služby,
s.r.o. Pokud nebude provedeno okleštění
porostů, provede potřebné práce energetická společnost vlastními prostředky,
dřevní hmota bude ponechána na místě.
Bližší informace na zákaznické lince
840 840 840.
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ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2007
Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Havlovicích byla značně rozmanitá. To
nakonec můžete posoudit sami po přečtení
této zprávy.
Začátkem roku se již jako každoročně
konala výroční valná hromada. Jednání se
uskutečnilo v hostinci Amerika. Po přečtení všech zpráv za uplynulý rok následovalo drobné občerstvení. Měsíce leden
a únor byly dále věnovány teoretické přípravě členů jednotky. Zúčastnili jsme se
okrskových školení v Libňatově. 29. 1. 07
byla tématem bezpečnost práce, 26. 2. 07
jsme byli seznámeni s možnými úrazy při
požárech a 12. 3. 07 byla tématem zdravověda.
Preventista Zdeněk Kraus v únoru předal ředitelce základní školy v Havlovicích
Lence Čepelkové nové metodické pokyny
pro účast dětí mateřských a základních
škol v soutěži „Požární ochrana očima
dětí“. Pod vedením svých učitelek se děti
z obou škol i tento rok svými literárními
a výtvarnými pracemi (výkresy) této soutěže opět účastnily a některé z nich získaly
hezká umístění v okresním i krajském kole
soutěže.
V měsíci březnu jsme pořádali další ročník naší hasičské zábavy spojené s vepřovými hody. Tuto významnou a nejen hasiči
dobře hodnocenou akci navštívilo v loňském roce rekordních 350 lidí. Všichni se
výborně bavili až do ranních hodin.
V měsíci dubnu jsme zakoupili část
schváleného materiálu. Pro potřeby soutěží
byly zakoupeny dvě kompletní sady hadic,
nový pákový rozdělovač a materiál pro
stavbu překážek. Dále jsme začali s přípravou na blížící se soutěžní sezónu v požárním sportu a se stavbou překážek. 30. 4. se
nám podařilo uspořádat pálení čarodějnic.
Tato znovu obnovená akce se konala na
louce za školou. Pro občany byla připravena pětimetrová hranice, bohaté občerstvení a nás potěšil velký zájem místních
spoluobčanů.
Již od začátku měsíce května jsme každé
pondělí věnovali tréninkům na hasičské
soutěže. Na první soutěž v letošním roce
jsme odjeli již 11. května do Zábrodí,
odkud jsme si v obou kategoriích muži
i ženy přivezli druhé místo. Týden nato
18. května se konala okrsková soutěž
v Maršově. Zde se nám podařilo zvítězit
a odvézt si putovní pohár. V tomto měsíci
jsme se zúčastnili ještě soutěže v Hajnicích.
Začátkem měsíce června se pro děti
konal Dětský den. Zde jsme se podíleli jednou atrakcí na jeho organizaci. Dále jsme
se účastnili soutěží ve Vlčicích, okresní
soutěže ve Dvoře Králové, Rtyni v Podkrkonoší, ve východočeské hasičské lize
v Horní Radechové a soutěže v Dubenci.
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Družstvo našich mužů těsně před startem závodů
Dne 7. července 2007 vstoupili do manželského svazku náš člen Emil Kraus se
svou chotí Martinou Švábovou. K tomuto
jejich kroku jim u vjezdu do Havlovic blahopřálo dvanáct našich členů.
Na konci měsíce července uspořádal velitel místní jednotky námětové cvičení pro
místní členy zásahového družstva. Na soutěžích jsme se prezentovali v Provodově
a Bernarticích.
Po krátké prázdninové pauze jsme se
v polovině srpna zúčastnili soutěže v sousedním Libňatově a dále pak Poháru Jestřebích hor ve Strážkovicích. Během
tohoto měsíce byla naše obec poctěna návštěvou krajské hodnotící komise v soutěži
Vesnice roku 2007, kde se i náš sbor prezentoval svou ukázkou z rozmanité činnosti. 25. srpna se pak ve sportovním

areálu za školou konalo vyhlášení krajského kola této soutěže. Naši členové
a členky pomáhali s organizací.
Po vítězství obce v krajském kole k nám
do vesnice 8. září zavítala celostátní hodnotící komise. Opět jsme se prezentovali
svou výstavkou. Hned druhý den ráno nás
bohužel zasáhla velmi bolestivá zpráva.
Náhle zemřel náš dlouholetý starosta sboru
pan Jaroslav Kocián. S tímto dlouholetým
členem a funkcionářem okresního sdružení jsme se naposledy rozloučili 13. září
na úpickém hřbitově. Dále jsme se v tomto
měsíci prezentovali na soutěžích v Úpici,
Stolíně, Mladých Bukách a na východočeské hasičské lize v Novém Městě nad Metují.
15.září jsme pořádali hasičskou soutěž
Havlovický pohár, která byla zařazena do
(dokončení na následující straně)

Družstvo našich žen při závodech o „havlovický pohár“
HAVLOVICKÉ NOVINY
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Družstvo našich žen při požárním útoku v Havlovicích
(pokračování z předchozí strany)

kalendáře soutěží Východočeské hasičské
ligy. Soutěže se zúčastnilo patnáct družstev
mužů a šest družstev žen. Na kvalitním
terénu sportovního areálu byly vidět velice
pěkné výkony. Domácí družstvo žen obsadilo 3. místo a muži 8. místo. Soutěž byla
kladně hodnocena radou ligy a tak v této
soutěži budeme pokračovat i v letošním
roce. O dva týdny později se hasičská družstva na sportovní areál vrátila znovu na
soutěž O pohár starosty obce Havlovice.
Soutěže se zúčastnila družstva nejen
z okresu Trutnov, ale i ze sousedního Náchoda. V nabité konkurenci devíti družstev
mužů a čtyř družstev žen obsadili domácí
muži i ženy druhá místa. Posledním závodem letošní sezóny byl v měsíci říjnu Posvícenský koláč ve Strážkovicích.

První pátek v měsíci říjnu jsme byli svoláni sirénou na námětové cvičení pořádané
okrskem Úpicko. Cvičení proběhlo v naší
obci. Úkolem jednotek byla dálková doprava vody z řeky Úpy od Mandle na Picimberk k rodinnému domku našeho
nového starosty Jaroslava Jansy, který po
smrti p. Kociána ho nahradil ve funkci.
Letošní sportovní sezóna se nám vydařila. Zúčastnili jsme se 19 závodů. Obě
naše soutěžní družstva mužů i žen odvedla
obrovský kus práce a dosáhla dobrých výsledků. Muži v letošním roce stáli na pomyslné bedně jedenáctkrát. Z toho 4x za
první místo, 2x za druhé místo a 5x za
místo třetí. V celkovém hodnocení Východočeské hasičské ligy obsadili 19. místo
z 64 hodnocených družstev a v poháru starosty okresního sdružení Trutnov obsadili

místo druhé. Ženy v letošním roce přebíraly pohár hned devětkrát, 3x za druhé
místo a 6x za místo třetí. V celkovém hodnocení Východočeské hasičské ligy obsadily 7. místo z 26 hodnocených družstev,
kde dosáhly v takto kvalitní soutěži dvakrát na třetí místo.
V měsíci listopadu jsme pomáhali se zajištěním akce vyhlášení celostátního kola
Vesnice roku 2007, kterou naše obec vyhrála. Doufáme, že i naší činností jsme
mohli přispět k tak významnému výsledku
v této soutěži a vážíme si toho, že můžeme
být součástí subjektu, který si říká Vesnice
roku 2007.
Závěrem roku jsme začali s přípravou
výroční valné hromady, nakoupili zbývající schválený materiál a provedli zazimování techniky.
Z výčtu dalších činností v tomto roce
jsme dvakrát provedli umytí asfaltové plochy hřiště a dále pomohli s úpravou řádu
obecního vodovodu v prameništi Muchov.
Kromě námětových cvičení jsme k žádné
živelné pohromě ani požáru nemuseli vyjíždět.
Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat 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 členkám a členům soutěžního družstva, kteří reprezentují náš SDH a obec Havlovice na soutěžích v požárním sportu. Hlavní poděkování patří Obecnímu úřadu v Havlovicích
v čele se starostou Ing. Pavlem Dvořáčkem
za nemalé finanční prostředky, bez kterých
bychom tuto práci nemohli dělat.
TO BYL ROK 2007 …………………
Martin Dvořáček
Velitel SDH Havlovice

PYROTECHNICKÉ
PROSTŘEDKY
Od 1.4.1997 nabyla účinnosti vyhláška č. 1/97 O používání pyrotechnických prostředků v obci. Na základě
této vyhlášky je povoleno používání
zábavných pyrotechnických předmětů
(petard) na veřejných prostranstvích
pouze 31. 12. a 1. 1. Úplný zákaz
používání petard je na zastávkách
hromadné osobní dopravy, u veřejných budov, v jejich těsné blízkosti
a dále tam, kde by jejich používání
ohrožovalo bezpečnost, zdraví a majetek osob.
Pálení čarodějnic na louce u sportovního areálu
HAVLOVICKÉ NOVINY
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Úprava asfaltové komunikace na Malé Straně

Penetrační nástřik na cestě za rybníkem Jindr

Obecní traktor se vydává na cestu k novému majiteli

Výstavba nových domů U Zvoničky

Nová asfaltová komunikace na Králově kopci

Pouťové atrakce ve sportovním areálu
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