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

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2009
Rok 2009 poznamenala u nás i ve světě
hluboká hospodářská krize. Ekonomický růst se zastavil, nezaměstnanost
se na konci roku dostala těsně pod
hranicí 10%. Řada firem ukončila
nebo omezila svoji výrobu, zemědělství bojovalo s rekordně nízkými
výkupními cenami mléka, masa i obilovin. Krize dopadla na obce i města,
kterým se snížily příjmy ze sdílených
daní o 15–20 %. Optimisticky nevypadá ani rok 2010.
I přes tyto negativní jevy se vývoj
naší obce nezastavil. Naopak se podařilo zrealizovat akce, jejichž provedení
bylo v minulosti mnohokrát odloženo
právě pro nedostatek finančních prostředků. Mezi ně rozhodně patří
stavba nového mostu přes řeku Úpu
U Mandle, která se odkládala 30 let,
dále pak zajištění stability skalního
masivu nad místní komunikací, který
ohrožoval občany několik desetiletí.
I výměna stropů nad třídami v základní škole se připravovala přes
20 let. Uvedené ake si vyžádaly více jak
17 mil. Kč. Z toho se podařilo téměř
80 % zajistit z různých dotačních titulů.
Po celý loňský rok se intenzivně pracovalo na přípravě naší doposud největší akce, kterou je „Teplofikace obce“.
Přibližně 150 domů by mělo být připojeno na CZT společnosti ČEZ, a.s.
Elektrárny Poříčí. Ze sousedního města
Úpice by mělo být vedeno zemí potrubí po celé obci v délce necelých
12 km. Na akci bylo vydáno územní
rozhodnutí, ze SFŽP Operační program Životní prostředí jsme obdrželi
příslib dotace ve výši 40 % uznatelných
nákladů. Investorem a provozovatelem
celé stavby by měla být společnost

Původní dřevený most přes Úpu U Mandle

Provizorní železný most U Mandle v roce 2009
ČEZ, a.s., která je navíc připravena do
akce vložit téměř 30 mil. Kč. Z finančního hlediska je však vybudování horkovodu a hlavně jeho budoucí provoz
na samé hranici rentability. Proto se
konec roku 2009 a začátek roku 2010
nesl ve znamení hledání optimální
ceny za dodávané teplo, kterou jsou
občané ještě ochotni zaplatit a která je
pro ČEZ, a.s. ještě ekonomicky přija-

telná. Výsledky jednání a tím i osud celé
stavby budou známy do března 2010.
Život však není jen práce, ale také
zábava, sport a odpočinek. Jsme rádi,
že i to se v naší obci daří. Nejlépe
o tom vypovídají příspěvky našich
spolků na dalších stránkách. Občané si
mají opravdu z čeho vybírat a našim
spolkům a hlavně jejich aktivním členům za to patří velké poděkování.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2009
Prestiž soutěže Vesnice roku každým
rokem stoupá. Je to patrné jednak z rostoucího počtu obcí, které se do soutěže
přihlašují, ale i ze zájmu dalších ministerstev, která se chtějí na organizaci soutěže podílet. Hlavními vyhlašovateli
soutěže jsou:
– Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
– Ministerstvo zemědělství ČR.
Spolupracujícími úřady a organizacemi
jsou:
– Ministerstvo životního prostředí
– Ministerstvo kultury
– Kancelář prezidenta ČR
– Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
– Svaz knihovníků a informačních pracovníků
– Folklórní sdružení ČR.
V loňském roce jsem se soutěže zúčastnil jako člen krajské a celostátní hodnotitelské komise.
Do Krajského kola Královéhradeckého
kraje se v roce 2009 přihlásilo 50 obcí.
Byl to rekordní počet, který v patnáctileté historii soutěže nebyl v žádném kraji
ještě překonán. Jako předseda krajské
hodnotitelské komise jsem celou soutěž
připravoval a řídil. Úkolem každého
z 10 členů hodnotitelské komise bylo
nejprve se dopředu podrobně seznámit
s písemnými materiály, které každá obec
musela do soutěže zpracovat a po té
obec navštívit a vše si na místě ověřit
a doplnit. Komise postupně navštívila
všech 50 obcí, v každé strávila 1,5 hodiny
a po úmorném desetidenním putování
celým krajem bylo rozhodnuto. Vítězem
krajského kola se stala obec Žernov,
okres Náchod. Slavnostní vyhlášení
v této obci s pouhými 223 obyvateli, která
se nachází jen necelých 10 km od Havlovic, se uskutečnilo 22. 8. 2009. Po malé
obci Bukvice, okres Jičín, se 138 obyvateli, která zvítězila v roce 2008, to byl
další úspěch malé obce.
Celostátní kolo soutěže Vesnice roku
proběhlo v září. Od 31. 8. 2009 do 6. 9.
2009 objíždělo 12 členů celostátní hodnotitelské komise postupně všech
13 obcí, které zvítězily ve svých krajích.
Předsedou komise byl Vojtěch Ryza, starosta obce Lidečko, která získala titul
Vesnice roku 2008. Já jsem vykonával
funkci ředitele celé soutěže. Každý den
jsme navštívili 2 obce a v každé strávili
4 hodiny. Obce byly dobře připravené,
všude měli co ukazovat, čím se pochlubit. Po sedmi dnech, kdy jsme v mikrobuse urazili více než 1.600 km, jsme se
unavení a vyčerpaní vrátili do svých do2

První tři obce v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2009
movů. Ne však na dlouho. Již 11. září odpoledne jsme se všichni sešli v Luhačovicích, kde jsme museli celou soutěž
vyhodnotit. Po šesti hodinách podrobného hodnocení všech 13 obcí bylo rozhodnuto o výsledku 15. ročníku soutěže
Vesnice roku 2009. Vítězem se stala obec
Tučín z Olomouckého kraje, na druhém
místě obec Lány, Středočeský kraj a na
třetím místě obec Žernov z našeho Královéhradeckého kraje. Pro Žernov je to
veliký úspěch a doklad toho, že v našem
kraji jsou obce, které jsou schopné v této
prestižní soutěži bojovat o nejvyšší umístění. Oficiální výsledky soutěže byly
vyhlášeny v sobotu 12. září 2009 v Luhačovicích na 17. Folklórním festivalu.
V přímém přenosu je vysílala ČT24.
Slavnostní vyhlášení a předání cen se uskutečnilo v Tučíně 23. října 2009. Od-

měna pro vítěze byla 2 mil. Kč, v pořadí
druhá obec získala 1,9 mil. Kč a třetí
1,8 mil. Kč. Odměny nebyly převedeny
přímo do rozpočtu obce. Obce získají
prostředky z Ministerstva pro místní rozvoj formou dotace na nějaký konkrétní
projekt, na kterém se musejí finančně
spolupodílet minimálně 20 %.
Starostové všech 13 obcí, které vloni
vyhrály Krajská kola, se naposledy sešli
v úterý 8. prosince 2009 v Praze v prostorách Valdštejnského paláce na půdě
Senátu. Zde je přivítali zástupci všech vyhlašovatelů soutěže. Po prohlídce paláce
a po společném obědě je čekalo přijetí na
Pražském hradě u pana prezidenta. Po té
následovala prohlídka Parlamentu ČR
a návštěva divadla.
Ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

Celostátní hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku 2009 v obci Lány
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU TROCHU JINAK

Italská obec Sand in Taufers zvítězila v soutěži Vesnice Evropy 2008
Soutěž Vesnice roku vznikla před 15 lety.
Jejími zakladateli byl Spolek pro obnovu
venkova, Svaz měst a obcí a Ministerstvo
pro místní rozvoj. Cílem soutěže je snaha
vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjet i místní
tradice a zapojovat se do společenského
života v obci. Od svého vzniku se soutěž
neustále vyvíjela a zdokonalovala. Dnes
je to už vysoce prestižní záležitost, do
jejíž organizace se zapojila téměř všechna
ministerstva. Soutěž je i finančně zajímavá, neboť na každého krajského vítěze

Hrad je dominantou obce Sand in Taufers
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čeká 1 milion Kč a na celostátního hned
2 miliony Kč. Finanční ocenění získávají
i další obce, které obdrží některou z pěti
barevných stuh. Každoročně se zvyšuje
počet obcí, které se do soutěže přihlašují.
Vítězství Havlovic v krajském kole a následně i v celostátním v roce 2007 bylo
bezesporu mimořádným úspěchem, kterým se do dnešních dnů může pochlubit
jen 15 obcí z celé České republiky. Obec
se obrovským způsobem zviditelnila
a naši občané si začali uvědomovat, že to,
co se v obci vybudovalo a jak se zde žije,
není běžný standard.

Soutěž má však i svá pravidla. Každá
soutěžící obec se v případě vítězství zavazuje, že se v příštích dvou letech bude
podílet na organizaci soutěže. Starosta
obce, která vyhrála krajské kolo se automaticky stává v příštím roce místopředsedou a v dalším roce předsedou krajské hodnotitelské komise. Starosta obce,
která zvítězila v celostátním kole, se stává
v dalším roce předsedou a o rok později
ředitelem celostátní hodnotitelské komise. A tak se stalo, že v roce 2008 a 2009
jsem s krajskou a celostátní komisí navštívil 108 obcí, najel více než 6 tis. km
a včetně školení a seminářů obětoval soutěži minimálně 60 pracovních dnů. Je to
však zkušenost, která se nedá ničím nahradit. Poznal jsem mnoho nových lidí
na nejrůznějších úrovních, velmi inspirující byla návštěva každé obce. Práce v soutěži pro mne byla „Maturitou venkova“.
Opravdovou třešničkou na dortu byla
návštěva obcí, které se umístily na předních místech v soutěži Vesnice Evropy.
Studijní cestu organizovala Evropská organizace ARGE se sídlem ve Vídni, ve
dnech 15. – 18. 6. 2009. Byla určena pro
zástupce států, které se účastní soutěže
Vesnice Evropy. Za ČR, kromě mě, pozvání přijali i starosta obce Liptál (Vesnice roku 2006), starosta obce Lidečko
(Vesnice roku 2008) a zástupci MMR.
Mikrobusem jsme se dopravili do Innsbruku, kde byl sraz se zástupci dalších
zemí. Odtud jsme společně odjeli autobusem do Itálie, do jižního Tyrolska, kde
leží nádherná obec Sand in Taufers.
V roce 2008 se po zásluze stala Vesnicí
Evropy. Dále jsme navštívili rakouské
obce Umhausen, Gaschum a Zwischenwasser ležící v Tyrolsku a obec Urnasch
ve Švýcarsku. Všechny obce měly společné to, že ležely v podhůří Alp, měly
bohatou historii, snažily se udržovat
a podporovat lidové tradice a značně
podporovaly turistický ruch. Všude měly
už dávno vybudovanou infrastrukturu
a nyní se soustřeďují hlavně na získávání
energie z obnovitelných zdrojů (malé
vodní elektrárny, fotovoltaické elektrárny,
spalování štěpky). Tím vytvářejí nemalé
finanční prostředky, které následně vkládají do dalšího rozvoje. Ve všech obcích
nás zaujal jejich vzhled, údržba veřejné
zeleně, péče o životní prostředí, vzhled
a úprava domů, vysoká úroveň služeb.
Navštívené obce nám ukázaly, jakým
směrem bychom se měli ubírat a kde
ještě máme slabá místa.
Ing. Pavel Dvořáček
starosta obce
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PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
1. Zajištění stability skalního masivu
nad místní komunikací
▶ Očištění skály od náletových dřevin
a zvětralých částí hornin
▶ Natažení ochranné sítě a její ukotvení
svorníky do skalní stěny
Celkové náklady:
4.198.069,– Kč
Z toho:
– dotace z EU:
3.409.259,– Kč
– dotace ze SFŽP:
200.545,– Kč
– obec:
588.265,– Kč
Dodavatel stavby: Chládek a Tintěra,
Pardubice.
2. Most přes Úpu „U Mandle“
▶ Výstavba nového betonového mostu,
který nahradí provizorní železný most.
Celkové náklady:
12.456.150,– Kč
Z toho:
– dotace SFDI:
9.936.500,– Kč
– dotace KÚ KHK:
336.000,– Kč
– obec:
2.183.650,– Kč
Dodavatel stavby: M-Silnice a.s.,
Pardubice
3. Výměna stropní konstrukce nad třídami v základní škole
▶ Technicky velmi náročné stavební
úpravy
▶ Odstranění původních dřevěných trámových stropů nad oběma třídami
▶ Provedení nové ocelobetonové stropní
konstrukce z vyztužené betonové
desky spřažené ocelovými nosníky
č. 220
▶ Pod novým stropem minerální vata
a sádrokartonový podhled
▶ Ve třídách provedeny nové omítky
a nová elektroinstalace.
Celkové náklady:
1.275.615,– Kč
Z toho:
– dotace KÚ KHK:
500.000,– Kč
– dotace MMR ČR:
300.000,– Kč
Dodavatel stavby: stavební firma Tomek,
Mostek

Pohled na skalní masiv nad místní komunikací před zahájením prací

Skalní masiv po ukončení sanačních prací

4. Výměna sloupů a kabelů veřejného
osvětlení a rozhlasu
▶ Od trafostanice u Peterků až ke stadionu Sparty Úpice došlo k výměně
sloupů a původní vodiče byly nahrazeny izolovanými kabely
▶ Došlo i k výměně lamp veřejného
osvětlení.
Celkové náklady ve výši 160.000,- Kč.
Kromě tohoto výčtu větších akcí byla
provedena i řada menších:
▶ Zpevnění cesty na Picimberk frézovanou asfaltovou drtí
4

Práce na skalním masivu prováděla firma Chládek a Tintěra
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...PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
▶ Výměna dřevené mostovky železného
mostu Bailey Bridge v Náchodci
▶ Kompletní výměna elektroinstalace
v čerpací stanici v Muchově a ve vodojemu na Králově kopci
▶ Oprava mostku v Peterkově dolci
▶ Odstranění sloupů a nadzemního ve-

dení U Zvoničky a instalace dvou nových sloupů veřejného osvětlení
▶ Ošetření památné lípy u školy
▶ Přebroušení a přelakování podlahy
v kulturním domě
▶ Zřízení kontaktního místa Czech
Point na obecním úřadě

Na prořez a ošetření památného stromu
– lípy u školy byla získána dotace

Bagrování rýhy pro kabely NN, veřejného osvětlení a rozhlasu nad skálou U Zvoničky

POVODŇOVÁ SBÍRKA

Povodeň v Hodslavicích
V červnu loňského roku byla část naší republiky postižena katastrofálními povodněmi.
Nejhorší situace byla v Moravskoslezském kraji, kde došlo i ke ztrátám na životech.
Téměř okamžitě, jak byly zprávy o povodních zveřejněny, vyhlásilo zastupitelstvo naší
obce finanční sbírku na pomoc postiženým obcím. Během 7 pracovních dnů bylo od
místních občanů, spolků a firem vybráno neuvěřitelných 80 tis. Kč. K této částce přispěla obec ze svého rozpočtu částkou 20 tis. Kč. Celková částka 100 tis. Kč byla
v pondělí 13. 7. 2009 osobně předána Miroslavu Vyhlídalovi, starostovi obce Hodslavice na Novojičínsku. V této obci s 1.700 obyvateli, kde se narodil František Palacký,
došlo 24. června 2009 po dvouhodinovém prudkém lijáku k rozvodnění místního potoka Zrzávky. Z potoka se stala deset metrů široká řeka, která postupně zaplavila 70
domů. K úmrtí ani k žádnému zranění naštěstí nedošlo, ale škody na majetku byly
značné. Hodslavice jsou obcí, která se již několik let pravidelně účastní fotbalového
turnaje HAPO. Letos právě kvůli povodním fotbalisté Hodslavic poprvé nedorazili.
HAVLOVICKÉ NOVINY

PLÁN PRÁCE OBCE
NA ROK 2010
Jedná se pouze o návrh. Konečná
verze bude schválena na 1. Veřejném
zasedání zastupitelstva obce v březnu 2010.
▶ Zahájení výstavby horkovodu
z Úpice
▶ Dokončení stavby mostu U Mandle
▶ Úprava půdních prostor v základní škole pro připravovanou
půdní vestavbu (úprava střešní
konstrukce, vyzdění vikýře, osazení střešních oken)
▶ Revitalizace dětského hřiště u mateřské školy
▶ Osazení informačních tabulí a vyznačení poznávacího okruhu
„U Nás“
▶ Úprava čerpací stanice a vodojemu na Podhradí
▶ Instalace nového dálkového ovládání čerpací stanice obecního vodovodu v Muchově
▶ Vybudování fotovoltaické elektrárny na střeše kulturního domu
▶ Vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novým stavebním parcelám U Zvoničky.
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MOST PŘES ÚPU U MANDLE
V místní části Havlovic zvané U Mandle
tvoří řeka Úpa táhlý oblouk, kterým od
sebe odděluje tamní pozemky. Ty patří
v naší obci mezi nejúrodnější, a tak není
divu, že zde vznikaly jedny z prvních
statků. Dokladem toho je známý Hejnův
statek z let 1791–1798. Statky s obcí vždy
spojoval most přes Úpu. V minulosti to
byl most dřevěný v různých obměnách.
Poslední, jehož podobu máme dochovanou z dobových fotografií, stál na dřevěných pilotech. Postavil ho pan Antonín
Řezníček, majitel zdejší pily. Most odolával rozmarům řeky až do roku 1977.
Tehdy byl při velké povodni natolik poškozen, že už nešel opravit. Most musel
být stržen a nahrazen mostním provizoriem. Stalo se tak 15.–16. 12. 1979.
Mostní provizorium tvořil dvousměnový
jednopolový skládací most Bailey bridge
s příhradovou ocelovou nosnou konstrukcí a mezilehlou dřevěnou mostovkou. Byl anglické výroby a pocházel
z období 2. světové války. Jeho dálka byla
cca 30 metrů, šířka 3,8 m a nosnost 30 t.
Podle původní hospodářské smlouvy
byl most zapůjčen na dva roky. Následně
byla smlouva prodloužena o pět let. Do
roku 1985 se vedla jednání o tom, že náš
most nahradí původní železný most na
silnici I/14 v Bohuslavicích u Trutnova.
Ten měl být zdemontován a nahrazen
novým betonovým. Při podrobném ohledání se ukázalo, že více než 100 let starý
most v Bohuslaviích už nikam přemístit
nelze. A protože ani žádná další jednání
nikam nevedla, musel most sloužit dalších více než dvacet let.
V roce 2007 se obec Havlovice spojila
s projekční kanceláří PRIS s.r.o. Brno,
která se specializuje na mostní stavby. Ta
vypracovala několik návrhů na přemostění řeky. Z nich zastupitelstvo obce vybralo ten nejvhodnější. Byl zpracován
projekt a vydáno stavební povolení. Na
tak velkou stavbu nebylo snadné zajistit
finanční prostředky. Podařilo se to až po
dvou letech. Dotaci ve výši téměř 10 mil.
Kč poskytl Státní fond dopravní infrastruktury, 336.000,– Kč poskytl krajský
úřad a zbylou část va výši 2.183.650,– Kč
hradí obec ( z toho 1.800.000,– Kč
z dlouhodobého úvěru).
V září 2009 byla stavba zahájena. Patří
rozhodně mezi finančně nejnáročnější
v historii obce. Provádí ji firma M-Silnice
a.s. Pardubice, která vyhrála výběrové řízení. Nejdříve byl stávající most pomocí
jeřábů přesunut o cca 10 m výše proti
proudu. Tím bylo zajištěno provizorní
(dokončení na následující straně)
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Stavba železného mostu Baily bridge 15. 12. 1979

Vrtání mikropilotů na stavbě mostu U Mandle

Budoucí levobřežní mostní podpěra před betonáží
HAVLOVICKÉ NOVINY

...MOST PŘES ÚPU U MANDLE
(pokračování z předchozí strany)

Pokládka betonových nosníků

přemostění po celou dobu stavby. Nejsložítější operací byla přeprava betonových nosníků z betonárky v Novém
Bydžově na místo stavby. Jednalo se
o 8 kusů nosníků o délce 27,3 m a váze
20 tun. Nosníky musely být na mostě pod
skálou nejprve přeloženy jeřábem firmy
Hanyš o nosnosti 160 tun. Odtud byly
postupně převezeny na staveniště a usazeny dalším 180tunovým jeřábem na
břehové podpěry. V prosinci 2009 byly
práce přerušeny.
Stavba bude dokončena v jarních měsících 2010. Základní parametry nového
mostu:
– délka mostu 38,94 m
– délka nosné konstrukce 28,52 m
– šířka mostu 6,20 m
– volná šířka mostu 4,50 m
– normální zatížitelnost 22 t
– výhradní zatížitelnost 40 t

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 drženi psa staršího
třech měsíců.

Všech 8 kusů betonových nosníků je už na svém místě

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 invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmu nebo poživatel
sirotčího důchodu
200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele chovaného v bytovém domě poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu
300 Kč
Poplatek je splatný k 31.březnu
každého roku.

Betonáž spřažené železobetonové desky o tloušťce 200 mm na novém mostě
HAVLOVICKÉ NOVINY
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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 již 1. 5. 2006. Jejich úplné
znění naleznete na webových stránkách
obce www.havlovice.cz. Z uvedených vyhlášek vyplývá, že v obci je zaveden
paušální poplatek za odvoz a likvidaci
domovního odpadu. Jeho výše je pro rok
2010 stanovena na 450,-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
osobou
– pokud dojde k jakékoliv změně rozhodné pro výpočet poplatku (narození, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení
trvalého pobytu, prodej objektu), je
každý povinen tuto skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní úřad
– od poplatku jsou osvobozené pouze
osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt, a které písemně prokáží, že se
déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržují
mimo obec

– poplatek je každý povinen uhradit nejpozději do 28. 2. příslušného roku a to
buď:
a) hotově na obecním úřadě
b) 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
I v roce 2010 bude domovní odpad
odvážet firma Transport Trutnov. Svozovým dnem je úterý. Odpad je odvážen v
zimních měsících 1x týdně a v letních
měsících 1x za dva týdny. Jakékoliv reklamace ihned řešte na jejich telefonním
čísle 499 811 971. Odpad Vám bude odvážen z vlastních popelnic nebo pronajatých od firmy Transport, a nebo uložený
v igelitových pytlích dodaných firmou
Transport, 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).

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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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.

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 2009 činily
náklady na odvoz a uložení odpadu
28 000,– 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.

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.
HAVLOVICKÉ NOVINY

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 Královehradeckého 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. 2009 – 30. 6. 2010
pro obyvatelstvo je stanovena 12,-Kč/m3.
Platba se provádí na obecním úřadě do
31. 7. 2010.

Rekonstrukce vodovodního potrubí za kulturním domem

Oprava vodovodního potrubí v Poklekově

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
HAVLOVICKÉ NOVINY

ve vzdálenosti menší než 1 metr u holých
vodičů a 0,5 m u izolovaných vodičů
a závěsných kabelů. U vedení vysokého
napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry
u holých vodičů.
Ochranné pásmo:
– od 1 kV do 35 kV je vymezeno 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 vedení 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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HAVLOVICKÉ DIVADLO
Divadelní představení v kulturním domě
v Havlovicích zajišťuje občanské sdružení
Dobré divadlo z Letohradu. Jedná se
o malé sdružení se třemi zaměstnanci
v čele s ředitelem Tomášem Langrem.
Jeho posláním je doplňovat společenský
život kvalitní kulturou. Na Jiráskově Hronově a podobných festivalech vybírají ty
nejlepší amatérské soubory, které pak
zvou na domovské scény do Letohradu,
Hradce Králové, Dolní Dobrouče, Mistrovic a Havlovic. Kromě divadel nabízejí i hudební programy, pohádky pro
děti a třeba i uspořádání lidových řemeslnických trhů.
Pro rok 2010 připravilo
Dobré divadlo o.s. dvě představení:

SEXUÁLÍ PERVERZE
V CHICAGU
(komedie)

pátek 16.4. od 19 hodin
Napínavý a vtipný příběh mladých mužů, kteří se marně snaží
navázat pěkný a citlivý vztah
s dívkami. Budete mít zážitek ze
skvěle zahraných rolí. Divadelní
hra potěší náročné diváky, kteří
sledují každý záchvěv ve tváři,
promyšlenou režii a pointu děje.
Vystoupí herci souboru Buranteatr z Brna.

A CO LÁSKA?
(komedie)

pátek 19.11. od 19 hodin
Životní ztroskotanec Pepa Vyskočil se právě chystá skočit z mostu,
aby tak ukončil svůj zpackaný
život. Zachrání ho bývalý spolužák a „dohodí“ mu svou vlastní
ženu, se kterou není spokojen.
Tím se ale problémy nevyřeší – ba
právě naopak. Komedii zahraje
soubor Amadis z Brna. Divadelní
hra je učena divákům, kteří se
chtějí jen zasmát a neřešit skryté
plány.
Během představení je v hledišti pro diváky stolová úprava se zapálenými svíčkami a s občerstvením. Jednotné vstupné
je 100,– Kč za osobu, které Vám bude
v případě, že nebudete spokojeni, vráceno.
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TELEVIZE – JS
Historie Televize-JS, respektive Naší televize, začíná v roce 2007, konkrétně
21. června, kdy se konal křest internetové
televize, která fungovala a stále funguje
na internetových stránkách www.nasetelevize.cz. Tehdy si Jiří Středa splnil svůj
dlouholetý sen a společně s kameramanem Luďkem Vondroušem „rozjel“ internetovou televizi, která by měla
mapovat dění v regionu. 21. 6. došlo
k slavnostnímu křtu, kterého se zúčastnilo zastupitelstvo a vedení města Úpice,
místostarosta města Trutnova Mgr.
Tomáš Hendrych a jednatel Autostylu
spol. s r. o. Jan Kranát, který tehdy symbolicky předal klíče od zapůjčeného vozu
pro Naši televizi do rukou Jiřího Středy.
V rychlém sledu se pak podepsaly
smlouvy s okolními obcemi – Havlovicemi, Batňovicemi a Malými Svatoňovicemi. Televize v tomto stavu fungovala
do konce dubna 2008, kdy se po organizačních neshodách na vytvoření kabelového vysílání v Úpici Naše televize
rozdělila na dvě větve, jednu stále fungující pod jménem Naše televize a na druhou, která dostala název Televize-JS.
V tu chvíli přebírá, už bez Luďka Vondrouše, Jiří Středa smlouvy se všemi obcemi, znovu vyjednává podmínky pro
natáčení a dává dohromady staro-nový
tým, který bude svými reportážemi zaštiťovat celý region. Zároveň tým televize
vytváří ve svém „domovském“ městě –
Úpici – podmínky pro kabelové vysílání
do jednoho z programů místního poskytovatele kabelové televize. Je potřeba připravit koncepci programu, rozepsat vše,
co se bude vysílat a přesně vše specifikovat. Všechno se daří a tak se postupně
podepisuje smlouva s poskytovatelem
kabelové televize, s Radou pro rozhlasové
a televizní vysílání a s Ochranným svazem autorů (OSA). Tím se otevírá cesta
k podepsání smlouvy s městem Úpice. Ta
Televizi-JS zavazuje k tvoření vysílání
dvacetiminutové smyčky, která bude obsahovat reportáže z Úpice nebo Úpice se
bezprostředně týkající ode dne 12. 5.
2008 bez větších změn dodnes.
V době začátku kabelového vysílání
čítá tým televize 16 lidí, z toho jsou 4 kameramani vč. Jiřího Středy, 11 redaktorek nebo redaktorů a jedna produkční.
Nutno dodat, že z původního týmu jsou
stále všichni nějakým způsobem s televizí spojeni. Ale televizní štáb se rychle
rozrůstá a aktuální stav (po roce a půl
fungování) má 8 kameramanů vč. Jiřího
Středy, 20 redaktorů nebo redaktorek,
1 produkční a cca 10 lidí kolem, kteří

jsou ochotni v případě potřeby vypomoct, ať už s jakoukoliv organizací, nebo
i v případě některých z řad amatérských
filmařů, jsou ochotni točit. Zároveň spolupracujeme se štábem kabelové televize
Žacléř.
Kromě smyčky do kabelového vysílání
Televize-JS stále zajišťuje i reportáže
z akcí v regionu. Po vzniku samostatné
Televize-JS spolupracuje tato s obcemi
a městy: Trutnov, Úpice, Havlovice, Batňovice, Malé Svatoňovice a zároveň točí
reportáže a záznamy z domácích utkání
BK KARY TRUTNOV. Po třech měsících
se k 8. červenci 2008 přidává SOVK, což
je Svazek obcí Východní Krkonoše, a ten
tvoří: Černý Důl, Horní Maršov, Svoboda
nad Úpou, Pec pod Sněžkou, Mladé
Buky, Janské Lázně, Malá Úpa a stávající
Trutnov. V stejném počtu funguje televize do konce srpna 2008, kdy přistupuje
obec Libňatov a v roce 2009 pak koncem
června obec Suchovršice, v září společenství obcí pod názvem KJH – Království – Jestřebí hory o.p.s. a v jednání jsou
první smlouvy za hranicemi Trutnovska,
a to s obcemi Vítězná, Harrachov, Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší.
Spolupráce s městy a obcemi funguje
na jednoduchém principu jejich objednávek a našeho plnění. Objednají si zhotovení reportáže z akce, dle svého přání.
Náš štáb tam dorazí a natočí reportáž ve
stopáži do 5 minut (po domluvě lze
i jinak). Smlouva s námi garantuje objednavateli prostor na našich webových
stránkách a v něm nahranou reportáž ve
dvou různých kvalitách rozlišení.



Kateřina Valdová
produkční Televize JS

Obec Havlovice zajistila v roce 2009 u Televize-JS výrobu 32 reportáží, za které
zaplatila téměř 80.000 Kč. Reportáže jsou
umístěny na webových stránkách obce
a v dvouměsíčních intervalech jsou společně s reportážemi z okolních měst
a obcí vysílány v naší kabelové televizi.
Mezi občany je o tento druh nezkreslených informací veliký zájem.
HAVLOVICKÉ NOVINY

JIŘÍ STŘEDA (*15. 8. 1949)

ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon:
starosta – 499 784 061
účetní – 499 784 062
webové stránky: www.havlovice.cz
e-mail:
ou.havlovice@worldonline.cz
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin

POŠTA HAVLOVICE
telefon – 499 781 020
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00–10.00
8.00–10.00
8.00–10.00
8.00–10.00
8.00–10.00

14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin

Jiří Středa při expedici Cape to Cape v Africe
Ve čtrnácti letech si půjčil kameru od tatínka a už v tom „lítal“. V šestnácti si
z peněz za brigádu koupil pak vlastní kameru a ve třiadvaceti točil coby člen Studia amatérského filmu své první filmy –
Túra a Bude zase pršet. Mezitím vychodil
základní školu a v Jičíně se vyučil elektrikářem. Do čtyřicítky stíhal pobrat – stále
jako amatér – hlavní ceny na Rychnovské
osmičce – nejprestižnější filmařské soutěži u nás. Za snímek Loudavá srdce získal i mezinárodní ocenění. Spoluvytvářel
filmovou kroniku občanského výboru
č. 1 na Nové Závodi (část Úpice), ale
i města Úpice, vysílanou v jedné z tehdejších úpických výloh pod názvem
Zlomky času. To vše ve volném čase, živila ho práce v Texlenu 22.
Po čtyřicítce se stává filmařským profesionálem. Je dvorním kameramanem
Amfory. Tvoří pro Novu i Českou televizi. Procestuje celý svět, ze světadílů mu
do sbírky chybí už jen Antarktida. Dostává exkluzivní nabídky: točí Karla
Gotta a Helenu Vondráčkovou v Carnegie Hall, Jiřího Zídka v NBA, Jaromíra
Jágra a Dominika Haška v NHL, v italské
fotbalové lize pak Pavla Nedvěda. Od
roku 2007 řídí internetovou televizi a pro
své město vyrábí program nazvaný TV
Účko a pro okolní region reportáže
z akcí. Kromě jeho filmařské činnosti
je významná činnost jeho Reklamní
agentury SPLAV. Tu zakládá v osmnácti
letech společně se svými kamarády.
Ze začátku SPLAV funguje jako organizátor zábavy pro blízké přátele, ale postupem času organizuje velkolepé akce
pro všechny lidi – koncerty Karla Gotta
a Lucie Bílé v Trutnově, Český BodyHAVLOVICKÉ NOVINY

gard ve sportovním areálu v Havlovicích,
desítky společenských večerů v kulturním domě v Havlovicích, dětské dny,
hudební večery v Úpici v areálu Pod
Kaštany a všechny jeho akce jsou spojeny s dobrou zábavou a příjemnými
lidmi.
Jiří Středa stále bydlí v rodné Úpici.
Se svou ženou Hanou vychoval dvě dcery
a nyní už je trojnásobným dědečkem.
Kateřina Valdová

KABELOVÁ TELEVIZE
Kabelová televize byla v naší obci vybudována a uvedena do provozu již v roce
1993. Po celou dobu ji provozovala firma
SATER v.o.s z Nového Bydžova. Firma se
v roce 2009 přetransformovala na SATER
– TV s.r.o. Na novou firmu přešla veškerá
práva a povinnosti s provozováním naší
kabelové televize. V současné době je připojeno přes 160 účastníků. Skladba programů se během roku částečně mění
v závislosti na nabídce a finančních možnostech obce.
Současná nabídka programů je následující : rádio FM2, ČT1, ČT2, ČT24, ČT4
Sport, Nova, Nova Sport, Prima, Markíza, Cool Prima, Nova Cinema, Animal
Planet, Jetix, Óčko, Eurosport, Discovery,
Hallmark, Barrandov, Z1.
Od září 2008, kdy byla vybudována
nová základna pro hlavní stanici kabelové televize, vysílá i obecní kanál. Celkem je tedy v nabídce 19 programů.
Poplatek za jednoho účastníka pro rok
2010 byl stanoven na 1 200,-.

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.

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.
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POZNÁVACÍ OKRUH „U NÁS“
V polovině prosince byly v kulturním
domě v Havlovicích poprvé představeny nové informační tabule poznávacího okruhu „U nás“. Jejich autor Zdeněk
Honzera seznámil přítomné s výsledky
své pětileté práce. Na závěr následné videoprezentace pokřtil náš vodník
Jarda Dufek úvodní tabuli okruhu
nefalšovanou vodou z řeky Úpy. To vše
za přítomnosti starosty a místostarosty obce, zastupitelů a ostatních návštěvníků.
Pro vás, kteří jste se této akce nezúčasnili, přinášíme některé zajímavé informace. Nový značený okruh bude od
jara 2010 informovat širokou veřejnost
o místopisu, historii, přírodních i kulturních zajímavostech a také o současnosti
obce Havlovice. K tomu poslouží 24 velkoplošných tabulí rozmístěných ve všech
důležitých částech obce. Na nich je rozpracováno více jak sto tématických celků
doplněných téměř pěti sty fotografiemi.
Nechybí mapky, reprodukce kreseb nebo
lehce aktualizované místní pověsti.
Délka okruhu je 24 km, trasa vede po
místních asfaltových komunikacích, lesních a polních 31 cestách. Začíná a končí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

U Lípy
U Školy
U Lávky
Horní Konec
Peterkův dolec
Popluží
Podhradí
hrad Vízmburk
lom Krákorka
U Devíti Křížů
Potůčky
Náchodec
U Šiškovny
U Rybníka
U Mandle
Barchoviny
Muchov
Králův kopec
Kobylinec
Svobodné
U Sparty
Habřina
Ves
Podhájí

ve středu obce před školou. Dá se absolvovat pěšky, na kole a v zimě částečně
i na běžkách. Název okruhu souvisí se
stejnojmenným dílem spisovatele Aloise
Jiráska, jehož hlavní postavou je havlovický rodák páter Josef Regner.
Výchozí stanoviště poznávacího
okruhu bude pod památnou lípou
v parku před školou. Místo je k tomuto
účelu naprosto ideální. Je přímo v centru
obce, u nejfrekventovanější turistické komunikace, v těsné blízkosti míst, kde probíhají nejdůležitější společenské, kulturní
a sportovní akce (pouť, pochod Václavice
– Havlovice, Hapo a další turnaje, Silvestrovský běh, setkání rodáků apod.). Na
jaře je prostor kolem lípy přístavištěm
vodáků. Na dohled je i turistická ubytovna. Poloha před místní školou, která
byla a je centrem vzdělání a osvěty v obci,
je více než symbolická. Havlovičtí školáci budou mít ty nejzákladnější informace o obci přímo na dosah ruky.
Rozmístění dalších tabulí udává následující rozpis. Část z nich bude instalována na hranicích katastru obce, takže
příchozího upozorní, že se právě dostává
do Havlovic.

výchozí bod – základní informace o obci
historie a současnost školy – sport – další spolky
lávka – řeka Úpa – pohromy – hospody, živnostníci
zástavba – kaplička – kříže
místopis – květena Havlovic – ekologie
historie – borovice – Krákorka, Hejkal
místopis – osobnosti – první vodovod
historie – vykopávky – Dr. A. Hejna – současnost hradu
geologie – historie těžby – vrchy Havlovic – lesy
geopolitický vývoj – pověst – zajímavosti regionu
místní potoky – Panská cesta
historie – řeka Úpa – Úpění
místopis – Babiččino údolí – významné stromy
historie – ryby – havlovické rybníky – pila – plovárna
památky – J. Regner – vodník
místopis – Poklekov
chatové osady – vodovod – studně, studánky
rozhledy – smrk – Zásyp – ZD – hasiči
Tylův palouček – ochotníci – myslivost – houby
okolní panorama – místopis – počasí
místopis – stadion – Úpice – turistické cíle v okolí
silnice – doprava – K. Lelková
střed obce – park – most – zvonice – naši umělci
místopis – urnový háj

Zdeněk Honzera představuje nové informační tabule, které sám vytvořil
Informační tabule o rozměru 120 x 90
cm jsou vyrobeny ze speciálního hliníkoplastového sendviče, který je odolný UV
záření a povětrnostním podmínkám.
Tisk a zalaminování provedla firma Kazi
z Hronova. Stojany budou dřevěné,
v zemi ukotvené pozinkovaným železným profilem.
A co říká o tomto projektu jeho autor
ZdeněkHonzera?
„Podobné informační tabule a naučné
stezky mě zajímaly už od mládí. Naši
vlast jsem procestoval křížem krážem
a málokdy se stalo, že bych se u některé
tabule nezastavil. A byla to inspirující zastavení se spoustou nových poznatků.
V posledních letech se objevily turistické
informační tabule i v našem regionu.
Díky iniciativě svazku obcí Jestřebí hory
v okolí Úpice, posléze podobné v rámci
Společenství obcí 1866 na Českoskalicku.
Svazek obcí Stráně instaloval tabule ve
vesnicích kolem Hořiček a svazek obcí
Východní Podkrkonoší v Hajnicích a jejich okolí. Nejnovější informační trasa
přibližující válku 1866 vede kolem Trutnova. Tyto realizované projekty však
podávají většinou povšechné informace
o konkrétní obci či více obcích nebo
o dané historické události. Pouze v Úpici
vznikla díky studentům gymnázia historická naučná stezka. Její zaměření je však
jednostranně urbanistické a provedení
značně amatérské.
(pokračování na následující straně)
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(pokračování z předchozí strany)

Obec Havlovice je však natolik historicky významná, místopisně bohatá a přírodovědně zajímavá, že informace na
jedné tabuli u Kňourků se mi zdály být
zcela nedostatečné. Proto jsem se rozhodl
vytvořit pro naši obec reprezentativní
místní poznávací okruh. Původně jsem
ale nepředpokládal, že se tato práce protáhne na téměř pět let. Rychleji to však
asi nešlo. Utrpěla by kvalita i rozsah informací. Nejdříve bylo nutné zpracovat
textový materiál. To znamenalo pročíst
všechny obecní a školní kroniky, kroniky
rodu Hejnů a Součků, různé almanachy,
sborníky, soukromá alba atd., výpisky
uspořádat, několikrát zredukovat a převést do digitální podoby. Souběžně s tím
jsem začal shromažďovat fotografický
materiál. Vedle asi dvou set archivních
fotografií jsem nafotil ještě stovky
snímků z Havlovic a okolí. Z nich je
na tabulích zhruba tři sta nejzdařilejších. Počáteční představa, že takto
(dokončení na následující straně)

Na křtu nových tabulí nemohl chybět havlovický vodník

Jedna z 24 informačních tabulí poznávacího okruhu „U nás“
HAVLOVICKÉ NOVINY
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OKRUH „U NÁS“

ČINNOST MS BARCHOVAN HAVLOVICE
V ROCE 2009

(pokračování z předchozí strany)

shromážděný materiál poskytnu odborné firmě ke konečnému grafickému
zpracování, postupně vzala za své.
V hlavě jsem totiž měl jasnou představu,
jak by měly konkrétní tabule vypadat.
A ta byla těžko převoditelná. Nezbylo nic
jiného, než se problematikou grafického
zpracování dál prokousat sám. Byla to
trochu cesta do neznáma, ale s výsledkem téměř roční práce u počítače jsem
nakonec opravdu spokojen.
Snad budou spokojeni i naši spoluobčané.
Po rozmístění tabulí v terénu získají
havlovičtí po zdařilé publikaci Havlovice
a čas a malebném filmu J. Středy Havlovice na přelomu tisíciletí třetí ucelený
soubor informací o své krásné obci.
V podobném rozsahu ho asi nemá žádná
obec v naší republice. Poznávací okruh
„U nás“ bude poskytovat informace
o konkrétních místech lidem, jak
místním tak i přespolním. Okruh poslouží všem, kteří se chtějí dozvědět více
o Havlovicích – Vesnici roku 2007.“
Mgr.Zdeněk Honzera

Na celý projekt získala finance naše ZŚ
a MŠ Havlovice ze dvou grantů. Nadace
Partnerství podpořila aktivitu „Historie
a současnost obce Havlovice“ ve výši
70 000 Kč. Královéhradecký kraj podpořil žádost školy s názvem „ZŠ – Středisko
komunitního života obce“ částkou
110 000 Kč. Instalace tabulí, případně
další náklady budou hrazeny z rozpočtu
obce. Skutečná hodnota díla se však nedá
vyčíslit v penězích. Pět let usilovné mravenčí práce může pro obec obětovat jen
člověk, pro kterého jsou Havlovice
srdeční záležitostí. A tím Zdeněk Honzera je.
Ještě jednou DĚKUJEME !!

Havlovický vodník odemyká řeku Úpu
14

Pohádkový les na Tylově paloučku v Havlovicích
Článek do Vašich novin píšeme v době,
kdy se prostřednictvím médií různé organizace jako jsou vlastníci lesů a zemědělských pozemků v naší republice,
ochránci přírody Zelení a hnutí Duha
pokoušejí prosadit zákon o zmenšení stávajících mysliveckých honiteb na menší
celky než je 500 ha, jak toto stanoví současný zákon o myslivosti č. 449/2001.
V současné době každý i začínající
myslivec ví, že nelze vzhledem k velkoplošnému zemědělskému a lesnímu hospodaření chovat zejména spárkatou zvěř
na takto malých prostorách. Věříme, že
zvítězí opět zdravý rozum a navrhovaný
zákon nebude brán v potaz a myslivci
budou moci ve svých honitbách dále
úspěšně hospodařit. Pro vaši informaci,
tam kde k výše uvedenému zmenšení
honiteb v minulosti došlo, většina mysliveckých sdružení vzhledem k neustálému nedostatku drobné zvěře doslova
živoří a nebo již ukončila svoji činnost.
Naše myslivecké sdružení Barchovan
Havlovice i nadále pronajímá honitbu
o rozloze 2335 ha od honebního společenství Havlovice, se kterým má po této
stránce neustále velmi dobrou spolupráci. Jak jsme Vás již v minulých článcích ve Vašich novinách informovali,
doplnil se stav našeho MS o dalších
6 mladých myslivců a současný počet
členů MS Barchovan čítá 36. Z toho
máme 3 čestné členy.

Svoji činnost v roce 2009 zahájilo naše
MS po uplynulém přikrmovacím období
zvěře prováděním ochrany polí osetých
kukuřicí, dále jsme museli ještě ochraňovat pole, na kterých byla rok před tím kukuřice zaseta, proti páchání škod černou
zvěří. Na této činnosti strávili naši členové opět nejméně 500 hodin. Další naše
činnost pak byla zaměřena na údržbu
stávajících mysliveckých zařízení. Naším
členem p. Zdeňkem Krausem musel být
vybudován nový krmelec pro přikrmování srnčí a zaječí zvěře, neb neznámí
vandalové jeho krmelec u Karlovy paseky
úplně zničili. Dále pro lov zvěře bylo vybudováno několik nových kazatelen
a posedů, které máte možnost při návštěvě naší honitby vidět. Na požádání
akciové společnosti Svobodné Havlovice
jsme uskutečnili brigádu na uložení balíkové slámy nad teletník v Havlovicích
jako kompenzaci za škody spáchané černou zvěří na jejich zemědělských porostech. Ostatní škody u soukromých
zemědělců byly částečně vyrovnány zvěřinou. Naše MS Barchovan velmi dobře
spolupracuje se soukromým truhlářem
p. Jiřím Gulášem, jehož syn Miroslav je
rovněž již po několik let naším členem.
Za jeho spoluúčasti bylo pro hnízdění kachen v honitbě v tomto roce zbudováno
25 hnízdních budek, které po umístění
v honitbě byly již v tomto roce z větší
(dokončení na následující straně)
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(pokračování z předchozí strany)

části obsazeny kachnami a vyvedly z nich
svá mláďata. Rovněž námi jmenovaný
J. Guláš zbudoval 4 nové kazatelny, které
po umístění v honitbě zlepšují ráz krajiny. V předchozím roce naši členové
zbudovali 8 umělých nor pro lišky, které
dravá zvěř již začala navštěvovat a máme
tedy možnost její počty za pomocí loveckých psů v současné době již regulovat.
Pro širokou veřejnost jsme v sále
Juta Úpice dne 28. 2. 2009 uspořádali
13. Myslivecký ples, který se pro velký
zájem opět vydařil. V měsíci srpnu jsme
téměř po dobu celého týdne propůjčili
naši mysliveckou chatu okresní organizaci pro mentálně postižené děti, jejichž
vyvrcholením bylo poslední prázdninovou sobotu uspořádání Pohádkového
lesa, kterého se zúčastnilo cca 650 osob
a jejich dětí. Naši členové ve spolupráci
se základními školami v Úpici provedli
za obcí Radeč sběr odpadků v honitbě
a mohu říci, že za půl dne nasbírali traktorový valník různých odpadků, které do
lesa a jeho okolí odhazují nezodpovědní
občané.
Pro naše členy a jejich manželky, jako
odměnu za uspořádání mysliveckého
plesu v Úpici, byl pořádán tajný zájezd se
zábavou. Před zahájením lovecké sezóny
v měsíci říjnu, byly ve spolupráci s OMS
Trutnov a klubem chovatelů teriérů v honitbě uspořádány barvářské zkoušky honičů na umělou stopu divočáka. Tato
akce se nám rovněž vydařila.
Naše MS Barchovan dobře spolupracuje s Městským úřadem v Úpici, který
také poskytl na naši činnost v tomto roce
částku 2.000,– Kč a slevu na uspořádání
tomboly na mysliveckém plese. Dále OÚ
Maršov u Úpice nám pro uspořádání Poslední leče v měsíci prosinci poskytl bezplatně svoje kulturní zařízení. Největší
spolupráci však máme již po léta s OÚ
Havlovice, v jehož obvodu má naše MS
Barchovan své sídlo. OÚ Havlovice nám
na chov bažantí zvěře, kterou se již léta
snažíme vypouštět zde do volné přírody,
poskytl částku 30.000,– Kč a dále možnost zveřejnit v regionální televizi výše
uvedené klubové zkoušky teriérů. Zemědělská akciová společnost Svobodné
Havlovice nám zase poskytuje v době
zimního strádání černé zvěře skrývkovou
siláž a obilné odpady pro kachny. Všem
uvedeným organizacím za jejich nezištnou pomoc pro myslivost touto cestou velmi děkujeme a věříme, že spolupráce bude i nadále zachována.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Ale ne vždy se nám daří tak, jak bychom si to představovali. Snažíme se
každý rok získat od soukromých chovatelů kvočny, které nám odchovají malá
bažantí kuřata. V tomto roce nám však
pernatí dravci všechna kuřata včetně
kvočen zlikvidovali. Z tohoto důvodu
musíme v letošním roce zakoupit umělé
sítě a prostor tohoto chovu zastřešit. Toto
ale představuje nemalou finanční částku.
My však víme, že takto vychovaná bažantí kuřata mají již od svého mládí od
kvočen vybudovanou ostražitost proti
predátorům a po jejich vypuštění do
volné přírody sama již svojí plachostí učí
tuto ostražitost i u ostatních vypuštěných
bažantů a také v honitbě i zahnízdí a vyvedou v příštím roce vlastní mláďata. Do
volné přírody jsme i přes tato úskalí
v roce 2009 vypustili 200 bažantů, z nichž
část bažantích kohoutů byla odlovena
a zbývající zůstali v přírodě pro další
chov.
Pro záchranu srnčat před pokosením
se nám velmi dobře osvědčila zakoupená
zvuková zradidla a tedy v letošním roce
nakoupíme ještě další. Pro informaci
bylo dle našich odhadů před pokosením
travin uchráněno téměř 2/3 narozených
srnčat. Tato zvuková zradidla můžeme na
požádání propůjčit i občanům, kteří na
svých porostech chtějí v době senoseče
srnčata ochránit.

V roce 2009 bylo v naší honitbě uloveno: 22 srnců, 20 srn a 14 srnčat. Dále
1 kňour, 2 bachyně, 21 lončáků a 18 selat
černé zvěře. Ze zvěře drobné pak 6 zajíců,
43 bažantů a 44 kachen březňaček. Dále
45 ks lišek, 5 strak a 5 volavek na mimořádné povolení.
Ve spolupráci s Českou rybářskou organizací Úpice provádíme každoročně
tlumení volavek a kormoránů velkých,
kteří páchají škody na hospodaření rybářů, zejména na rybníce Jindra a na řece
Úpě.
V závěru našeho příspěvku do Vašich
novin bych se chtěl obrátit s prosbou na
ty občany, kteří chodí do přírody se
svými psími miláčky, aby je zejména
v době června a července volně nepouštěli, neb takto mohou ohrožovat mláďata
zvěře. Musíme dále spolupracovat i s Policií ČR ve směru k potírání volného
ježdění na terénních motocyklech a v terénních autech v honitbě, což nám v loňském roce dělalo nemalé potíže. Je
pravdou, že příroda patří všem našim občanům, ale je jen na nich, jak se v ní
budou chovat, aby neztrpčovali život
nejen zvěři, ale i myslivcům, kteří se
o tuto zvěř celoročně starají.
Za MS Barchovan Havlovice
Karel Španěl – předseda
Jaroslav Prouza - hospodář

Pohádkové postavy si v loňském roce prohlédlo přes 650 dětí i dospělých
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MO ČRS – OHLÉDNUTÍ ZA
V naší organizaci je tradicí, že v úvodu
každého roku začínáme s líhnutím
plůdků lososovitých ryb a nejinak tomu
bylo i v loňském roce 2009. Na aparátech
se připravovalo na svou cestu životem
opět obdivuhodné množství jiker v rozdílném stádiu vývoje. Jednalo se především o Pstruha duhového, Pstruha
potočního a Sivena amerického. Ročně
naše organizace odchová v průměru
200 000 ks plůdků, které si odebírají organizace téměř z celé České republiky a
vrací je zpět do volné přírody na svých
tocích. S příchodem jara jsme začali
s přemísťováním ryb z komor do chovných zařízení, kde se postupně začalo
s krmením tak, aby ryby dosáhly optimální váhy.
V letních měsících se členové naší organizace podíleli na rekonstrukci přivaděče vody z Poklekovského potoka pro
naše rybochovné zařízení v Havlovicích.
Jednalo se o vložení plastových trub průměru 300 mm do stávajícího žlabového
vedení, které již bylo v nevyhovujícím
stavu. Celá rekonstrukce přivaděče
v délce 123 m trvala necelý měsíc a organizaci stála 65 000 Kč. Cílem této rekonstrukce bylo především zlepšení průtoku
vody zejména v zimních měsících, kdy
nám při velkých mrazech voda ve žlabech zamrzala.
Od června do srpna jsme se úspěšně
pokoušeli o slovení půlročního Candáta
obecného. Lov se provádí do čeřenu, což
je rybářské náčiní sloužící rybářům k lovení menších nástražních rybek. Skládá
se z konstrukce a síťky o rozměrech
1x1 m. Tento způsob lovu malého Candáta je v naší republice ojedinělý
a výtěžek v loňském roce patří mezi rekordní. Celkem bylo sloveno přibližně
50 000 ks. Dodnes nevysvětlitelnou záhadou je každoroční výskyt tohoto druhu
v takovém množství pouze na jediném místě o rozměrech přibližně 3x3 m
na výtažníku „Jindra“.
S přicházejícím podzimem nám začaly
slovy našich chovných potoků. Bohužel
v loňském roce jsme nelovili Poklekovský potok, kde nám začíná docházet
k několika nepříjemným vlivům, které
v konečné fázi způsobí úplný úhyn nejen
ryb, ale i vodních živočichů. Jedná se
především o vypouštění bazénů do vodoteče v době, kdy je nízký průtok. Teplá
voda z bazénů zapříčiní úbytek kyslíku
a ryba uhyne. Pro rok 2010 se naše organizace rozhodla informovat (výlepem informačních plakátů) především občany
obce Libňatov o škodě, kterou mohou
16
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tímto způsobem vypouštění způsobovat.
Dalšími nevítanými hosty, nejen na
tomto potoce, jsou přemnožení predátoři
jako je Čáp černý, Volavka popelavá,
Vydra říční a Norek americký, kteří
„sloví“ to, co ještě ve vodě přežilo.
Každoročně na druhou sobotu v říjnu
připadá výlov našeho největšího výtažníku „ Jindra“ v Havlovicích. V roce 2009
tato událost vyšla na 10. října.Celkem
bylo našimi rybáři sloveno 6.100 kg ryb.
Tento výsledek se řadí mezi velmi slušné

a svědčí o dobré a poctivé práci kolektivu
rybářů, kteří se v průběhu celého roku
o ryby starají, především pak náš hospodář pan Luděk Řezníček.
Konec roku 2009 se nesl v duchu výpočtů a prověrek, kdy zástupci výboru
MO předkládali ke kontrole hospodaření
naší organizace krajskému územnímu
svazu v Hradci Králové. Prověrky dopadly velmi dobře, stejně tak jako v předchozích letech a nebyly shledány žádné
nesrovnalosti v hospodaření naší MO.

Pěkný úlovek během táborového soustředění našich mladých rybářů na písníku Mělice

Společné stravování rybářů v Mělicích
HAVLOVICKÉ NOVINY

RYBÁŘSKÝ POTĚR
Činnost naší mládeže v roce 2009 byla
soustředěna do dvou kroužků, které navštěvovalo v průběhu celého roku celkem
47 mladých rybářů do 15 let.
Vedoucí kroužků se v loňském roce
zaměřili především na poznávání druhů
ryb našich vod, na seznámení se s rybolovnou technikou a na návštěvy revírů,
kde si mládež mohla vyzkoušet v praxi
to, čemu se naučila.
Naše organizace opět pro děti připravila několik doprovodných akcí. Ve
dnech od 11. 6. do 14. 6. 2009 se mládež
naší místní organizace zúčastnila v počtu
23 mladých rybářů tábora na písníku
Mělice, který se nachází nedaleko města
Přelouč. Tuto lokalitu jsme si pro tento
tábor vybrali záměrně, jelikož jsme ji
v předchozích letech s mládeží po dvakrát navštívili a vždy jsme odjížděli
spokojeni. O děti se staralo celkem 7 vedoucích s manželkami. Je vždy velkou loterií vybrat vhodný termín z pohledu
počasí a nejinak tomu bylo i v loňském
roce. Počasí v průběhu tábora bylo jako
na houpačce. Chvíli svítilo sluníčko a netrvalo ani půl hodiny a spustil se déšť.
Hned druhý den odpoledne přišel velký
vítr, že jsme museli děti shromáždit v autobuse a nákladním autě. Kolem praskaly
stromy, větve padaly na stany a všude byl
navátý písek. Bouři jsme naštěstí všichni
ve zdraví přežili, poté se počasí umoudřilo a tak jsme se mohli všichni věnovat
naplno rybařině.
Ve dnech 26. 6. – 27. 6. 2009 nás navštívili kolegové z partnerské organizace

Kalbe Milde, kteří dorazili na „Olympiádu“ i s družstvem šesti mladých rybářů. Naše organizace byla v roli
pořádající organizace a tak jsme dle pravidel mohli nasadit dvě družstva rybářů
do15 let. Začátek soutěže byl naplánován
na pátek 14. hodinu. Po zahajovacím
a uvítacím proslovu se začalo závodit ve
třech disciplínách a to SKISCH (hody na
5 terčů rozmístěných na rozdílných vzdálenostech), ARENBERG (hody na plachtu s kruhovým terčem) a poznávání
ryb. Vše se odehrávalo na hřišti v Havlovicích.
Naše družstva po prvním dni byla na
průběžném druhém a třetím místě s výraznou ztrátou na vedoucí družstvo z Německa.
V sobotu v ranních hodinách vypukla
všemi netrpělivě očekávaná disciplína –
lov ryb udicí. Chytalo se na výtažníku
„Jindra“ a doba lovu byla rozložena do
třech poločasů o celkové délce 4,5 hodiny. I přes maximálně vynaložené úsilí
se ani jednomu z družstev naší organizace nepodařilo dohnat náskok německého družstva.
Konečné pořadí: 1. místo – DAV Kalbe
Milde, 2. místo – MO ČRS Úpice – A,
3. místo – MO ČRS Úpice – B.
Třetí významnou akcí byly rybářské
závody mládeže naší organizace konané
5. září 2009. Těchto závodů se zúčastnilo
celkem 32 dětí a kromě hodnotných cen
si děti odnášely i spoustu zážitků spojených jednak s lovem ryb, tak i s dovednostmi rybolovných technik.

Olympiáda mladých rybářů v našem sportovním areálu
HAVLOVICKÉ NOVINY

V roce 2010 máme pro naši mládež
připravené akce podobného charakteru
zaměřené nejen na lov ryb, ale i na vytváření kladného vztahu mládeže k přírodě. Do těchto akcí vkládáme velkou
důvěru a jsme přesvědčeni, že zaujmou
nejen naši mládež, ale i potenciální nové
členy a tím se podaří uchovat život v našich vodách pro další generace.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem aktivním členům naší MO,
kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu uskutečněných akcí v loňském roce
a dále pak také obci Havlovice za podporu naší Mo.
Petrův zdar
Martin Kult
Předseda MO

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
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
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V červnu byly přebroušeny a znovu nalakovány parkety v kulturním domě

Zpevňování cesty na Picimberk frézovanou

Jeden z nových domů, který vyrostl v loňském roce

Nová dřevěná mostovka mostu v Náchodci

Autobusová čekárna u obecního úřadu

Opravený mostek na místní komunikaci v
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asfaltovou drtí

Společenský večer pořádaný SDH Havlovice v kulturním domě

II.mistovství Havlovic v sečení trávy kosou se zúčastnilo rekordních 24 sekáčů

Peterkově dolci
HAVLOVICKÉ NOVINY

Pálení čarodějnic na Malé Straně
19

TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2009

Cvičitelka TJ Sokol Havlovice Lenka Čepelková převzala nejvyšší státní vyznamenání
– Medaili Dr. Miroslava Tyrše
Začátek roku bývá vždy ve znamení
bilancování na členské schůzi, která se
tradičně konala v únoru v hostinci Amerika. Tam jsme měli to štěstí předat
dlouholeté cvičitelce Lence Čepelkové
nejvyšší státní vyznamenání v oblasti
sportu – Medaili dr. Miroslava Tyrše.
Na jaře jsme se pustili do kosmetických úprav našeho sportovního areálu.

Již dlouho nás trápil břeh za hokejovým
hřištěm, který hyzdil přístupovou cestu
k toaletám ve správní budově. Opěrná
zeď a asfaltový povrch nyní umožňuje
přístup do budovy i inline bruslařům.
Před prodejním stánkem jsme zvětšili
prostor zámkové dlažby, abychom tam
posléze instalovali druhý pingpongový
stůl. Zakoupili jsme velkou trampolínu,

Předseda TJ Sokol Havlovice přebírá symbolický šek od Nadace ČEZ ve výši 200.000 Kč
20

na které řádí mladí i dospělí. Byly zakoupeny nové skříně do správní místnosti
Miloše Toholy, kde jsou nyní důstojně
uchovány archivní dokumenty. Na podzim jsme nechali připevnit tenisové stěny
za mantinely tak, abychom je již nemuseli odstraňovat na zimu. Nyní slouží též
jako zábrana pro hokejové puky. V říjnu
pracovníci firmy Proplast-K vyměnili
veškerá okna a venkovní dveře ve správní
budově. Pan Krtil vymaloval veškeré
interiéry i venkovní fasádu. Zakoupili
jsme nové parapety, linoleum a žaluzie
do společenské místnosti. Tyto novinky
a drobné opravy stály TJ Sokol takřka
600 tisíc Kč. Z toho jsme obdrželi od
Nadace ČEZ dotaci ve výši 200 tisíc Kč.
Vše ostatní jsme hradili z naší hospodářské činnosti.
V květnu dosloužil po 7 letech sokolský traktůrek na sečení hřiště. Na základě
dohody se starostou obce se TJ Sokol
vzdala příspěvku na činnost z rozpočtu
obce ve výši 100 tisíc Kč. Obec tak zakoupila traktůrek nový a je využíván pro
potřeby Sokola i obce.
A nyní ke sportovní činnosti. Výbor TJ
ve složení: R. Čáp, H. Čápová, M. Tohola,
Z. Honzera, Y. Friebelová, M. Prokop
a J. Balcar se snažil hlavně o udržení veškerých sportovních aktivit z minulých
let: HAPO, Hapostar, Superhapostar, pochod Václavice – Havlovice, 7 tenisových
lig a 2 turnaje, volejbalové a nohejbalové
turnaje, 7 minigolfových turnajů, Olympiáda pro starší a pokročilé, prázdninové
pingpongové, petanqové, kuželkové turnaje a hokejové zápasy P x L břeh atd.
Cykloturisté Šlapeťáci vyráželi každý
čtvrtek, fotbalisté se účastnili Havlovické
Tropical ligy a nohejbalisté s volejbalisty
nás reprezentovali na různých turnajích
v okolí. V zimě jsme udržovali ledovou
plochu pro všechny havlovské i přespolní
bruslaře.
Samotnou kapitolou je cvičení dětí
i dospělých v tělocvičně u Čápů. Děti nás
reprezentovaly na okresních a krajských
kolech v Zimním pětiboji a Atletickém
čtyřboji s těmito výsledky. V tělocvičně
na Blahovce v kategorii nejmladšího žactva vyhrála Lucie Sacherová, Nela Borůvková byla čtvrtá. V kategorii mladšího
žactva skončila Karolína Smékalová
druhá, Radka Friebelová čtvrtá a Nikola
Lorencová obsadila 6. místo. Petr Čepelka ovládl svoji kategorii, Jaroslav Balcar a Ondřej Vlček vybojovali bronz.
Matěj Kaizr a Karolína Čápová skončili
šestí. Atletický čtyřboj se tradičně koná
(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY
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CZECH POINT
Na Obecním úřadě v Havlovicích byla od
prosince 2009 zprovozněna nová služba
pro občany. Byl zde spuštěn provoz terminálu Czech POINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál).
Můžete zde získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
(ISVS), a to z:
Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví,
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 nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení
ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je
žadatel seznámen s počtem stran výpisu
a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude
výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou
listinu.

Ve sportovním areálu se pořádají i volejbalové turnaje

POPLATEK
Platba probíhá v hotovosti na pracovišti
Czech POINT. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné
správy se vybírá správní poplatek takto:
* Registr živnostenského podnikání
15 Kč za každou i započatou stránku

Přehlídka kol v cíli 20.ročníku pochodu Václavice-Havlovice
(pokračování z předchozí strany)

v Trutnově. Z něj si odvezli stříbrnou
medaili David Smékal a Petr Luštinec.
Petr Čepelka obsadil 4. místo, 5. místo
získali Karolína Smékalová, Matěj Kaizr,
Roman Čáp, Erik Hübner a šesté Jára
Balcar. Celkem 5 dětí reprezentovalo naši
jednotu v krajském kole, kde všichni
zúčastnění obdrželi medaili.
Činnost naší organizace je známa
nejen v Královéhradeckém kraji, ale
i za hranicemi naší země, v Polsku,
na Slovensku a dokonce i v Rumunsku.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Za spolupráci děkuji jménem výboru
TJ všem cvičitelům a organizátorům
sportovních akcí. Zvláštní dík patří
správci Miloši Toholovi za příkladný
chod sportovního areálu. Zastupitelstvu
obce děkuji za trvalou podporu naší
činnosti. Doufám, že i v dalších letech
se podaří všechny dosavadní aktivity
udržet a pokud to půjde, ještě je rozšířit.
Vše zajímavé se dozvíte na www.havlovice.cz/sokol.
Mgr.Jaroslav Balcar
předseda TJ Sokol Havlovice

* 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 výpisu z evidence
* Výpis z bodového hodnocení řidiče
100,- Kč za první stranu a 50,- Kč za
další i započatou stranu
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Naši hasiči se mohou pochlubit kvalitním vozovým parkem
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 a shlédnutí videoreportáže z činnosti za uplynulý rok, následovalo ocenění některých členů sboru.
Na závěr bylo podáváno drobné občerstvení. V měsíci lednu jsme pokračovali
s opravou naší nové cisterny. Kompletně
byla zrekonstruována kabina posádky,
kde byly umístěny nové sedačky, celý
prostor byl polepen kobercem, zhotoven
středový řídící panel a instalována police
pro jednotlivý potřebný materiál. Auto-

mobil byl kompletně vyčištěn, vyleštěn
a opatřen novým výstražným zařízením.
Úpravám se nevyhnul ani prostor nástavby, kde bylo nutné upravit stávající
držáky a přizpůsobit je pro naše vybavení. Aby vše bylo dokonalé, cisterna byla
polepena nápisy a obecním znakem. Po
mnoha desítkách hodin usilovné práce
pak už zbývalo pouze jediné. Zajet s vozidlem na STK, vyřídit všechny potřebné
doklady a informovat Hasičský záchranný sbor: „Po půl roce jsme opět připraveni k výjezdu“. Měsíce leden a únor
byly dále věnovány teoretické přípravě
členů jednotky. Zúčastnili jsme se okrskových školení v Libňatově a v Maršově.
A to 23. 2. 09, kde byla tématem bezpečnost práce, dále pak 16. 3. 09, kde školení

Vítězné družstvo v okrskové soutěži v Maršově
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vedl vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Trutnově p. Halouzka na
téma vyšetřování požáru a 27. 4. 09 byla
tématem zdravověda školená p. Tothem
z Báňské záchranné služby Odolov. Začátkem roku se také naši tři členové zúčastnili školení v Bílých Poličanech a to
na strojnickém a velitelském kurzu.
A je tady začátek měsíce března
a s ním spojená hasičská zábava s vepřovými hody. Lístky na tuto zábavu byly vyprodány již v měsíci lednu a to bez
jediného plakátu. Návštěvníci této zábavy
si jako každoročně mohli vychutnat výborné jídlo v podobě vepřových hodů,
bohatou tombolu a taneční vystoupení.
Celý večer byl zpestřen oblíbenými soutěžemi a všichni se výborně bavili až do
ranních hodin. Odměnou všem, kteří zajišťovali hasičskou zábavu, byl 18. 3. 09
výlet do Bowling baru ve Rtyni v Podkrkonoší. Zde na nás čekala připravená
večeře a volné bowlingové dráhy, na kterých jsme soutěžili bez rozdílu věkových
kategorií. Vrcholem večera byla jízda Láďovým autobusem po jedné z bowlingových drah. Na závěr tohoto měsíce jsme
na žádost pana starosty provedli umytí
cesty a mostu pod skálou, na kterých byly
prováděny stavební práce.
V měsíci dubnu jsme zakoupili část
schváleného materiálu. Veškeré letošní
investice byly směřovány spíše k opravám
hasičského vozidla než k nákupu vybavení. V tomto měsíci bylo také započato
s opravou druhého hasičského vozidla
Fort Transit a to prostřednictvím firmy
p. Jansy z Batňovic. Toto vozidlo bylo zakoupeno za odprodaný vůz Avia a s přispěním obecního úřadu bude sloužit jako
dopravní automobil. Konec měsíce
dubna byl věnován přípravám na již tradiční pálení čarodějnic, které se konalo
na poli vedle sportovního areálu. Pro občany byla připravena pětimetrová hranice, bohaté občerstvení a nás potěšil
velký zájem nejen místních spoluobčanů,
ale i přespolních.
Již od začátku měsíce května jsme
každé pondělí věnovali tréninkům na hasičské soutěže. Na první soutěž v letošním roce jsme odjeli již 8. května a to do
Zábrodí, odkud jsme si odvezli krásné
druhé místo. Týden na to 15. května se
konala okrsková soutěž v Maršově. Zde
jsme neponechali nic náhodě a ještě před
soutěží jsme byli v Maršově trénovat. Vše
se vyplatilo a okrskovou soutěž jsme vyhráli. V tomto měsíci jsme se zúčastnili
ještě soutěže v Hajnicích.
(pokračování na následující straně)
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V měsíci červnu pokračovala naše
účast na hasičských soutěžích ve Zlaté
Olešnici, Rtyni v Podkrkonoší, v okresním kole v Trutnově a ve Východočeské
hasičské lize v Horní Radechové a Roudnici. Soutěží jsme se převážně účastnili
v obou kategoriích – muži a ženy. Již po
druhé jsme začátkem měsíce června byli
spolupořadateli srazu veteránských vozidel. Akce se uskutečnila za velké účasti
vystavovaných exponátů i tak příchozích
diváků na asfaltovém hřišti za školou.
Byla zde k vidění řada krásných motocyklů, automobilů, traktorů i třeba starobních stabilních motorů. Pro příchozí
diváky bylo připraveno občerstvení. Na
konci tohoto měsíce jsme se zúčastnili
oslavy 125 let založení hasičského sboru
v Maršově, kde jsme přispěli jednou
z ukázek k programu oslav.
V měsíci červenci jsme převzali opravený automobil Ford Transit. Za
360.000,– Kč ho pro náš sbor zakoupil
obecní úřad. Vozidlo bylo nově opatřeno
výstražným světelným zařízením a polepeno bílým pruhem a nápisy dle námi
zpracovaného návrhu a zařazeno jako
dopravní automobil do výjezdového vozového parku našeho sboru. Dne
24. 7. 09 zasáhla část území ČR větrná
smršť. I náš sbor byl povolán operačním
střediskem hasičského záchranného
sboru k odstranění následků této události. K prvnímu zásahu jsme vyjížděli krátce po 19. hodině k odstranění
stromu z komunikace na Králově kopci.
Odtud jsme jeli k odstranění opět stromu
přes komunikaci v Habřině. Poté jsme
zkontrolovali skautský tábor na havlovické plovárně. Ve 20:10 jsme byli opět
povoláni operačním střediskem k odstranění stromu, který spadl na rodinný
domek na Kvíčale. Zde bylo nutné rozřezat asi 25 m dlouhý, vyvrácený strom,
který značně poničil střechu domu.
Z Kvíčaly jsme odjeli v 22:45 opět do Havlovic k odčerpání vody z jímky
u kulturního domu, kde hrozilo jeho zaplavení. Poslední výjezd byl do Úpice
Močidel k odstranění stromu přes komunikaci a oplocení rodinného domu.
Zpět na základnu jsme se vrátili zhruba
ve dvě hodiny ráno.
Po krátké prázdninové pauze jsme se
v polovině srpna zúčastnili soutěže v sousedním Libňatově, dále pak ve Východočeské hasičské lize ve Velichovkách
a Poháru Jestřebích hor ve Strážkovicích.
Měsíc září byl opět věnován soutěžím
v požárním sportu. Hned první víkend
HAVLOVICKÉ NOVINY

Hasiči předvádějí svoji techniku i žákům naší školy
jsme zamířili do sousední Úpice a druhou sobotu jsme strávili v Mladých Bukách. Vrcholem celého roku byla pro nás
domácí soutěž, která se uskutečnila v neděli 27.září. V dopoledních hodinách
proběhla soutěž O pohár starosty obce
Havlovice. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mužů a 4 družstva žen. Domácí
muži obsadili 2. místo a ženy místo 4.
Ranní klání bylo dále zpestřeno soutěží
o nejrychlejší sání, kde kralovali domácí
muži. V odpoledních hodinách proběhla
soutěž Havlovický pohár, která je zařazena do seriálu soutěží východočeské hasičské ligy. Zde se do Havlovic sjelo
35 soutěžních kolektivů z celých východních Čech. Na kvalitním terénu sportovního areálu a za krásného počasí byly

vidět velice pěkné výkony. Domácí družstvo žen obsadilo 8. místo a muži po nezapojené proudnici na levém proudu
skončili na 19. místě. Těmito závody jsme
zakončili naši sportovní sezónu pro letošní rok a výsledky, kterých jsme na jednotlivých soutěžích dosáhli, jsou také
uspokojivé. Celkem jsme se zúčastnili
14 závodů. Muži v letošním roce stáli na
pomyslné bedně jedenáctkrát. A to 6x za
první místo, 4x za druhé místo a 1x za
místo třetí. V celkovém hodnocení Východočeské hasičské ligy obsadili
34. místo z 69 hodnocených družstev
a v poháru starosty Okresního sdružení
Trutnov obsadili místo čtvrté. Ženy
v letošním roce přebíraly pohár hned
(dokončení na následující straně)

Ženy obsadily 2.místo v soutěži O putovní pohár starosty města Úpice
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2. ročník výstavy veteránu ve sportovním arálu

Z výstavy veteránů

pětkrát. A to 1x za první místo a 4x za
druhé místo. V celkovém hodnocení Východočeské hasičské ligy obsadily 15.
místo z 21 hodnocených družstev.
28. 9. 2009 uspořádalo vedení SDH
námětové cvičení pro členy zásahového
družstva. Operačním střediskem došlo
ke spuštění sirény a SMS zprávou byl nahlášen požár lesa za rybníkem. Jednotka
vyjela za 4 min. v počtu 12 členů. Cvičení
bylo vyhodnoceno jako zdařilé a ukázalo
akceschopnost naší jednotky.
V měsíci listopadu jsme začali s přípravou výroční valné hromady, nakoupili
zbývající schválený materiál a provedli
zazimování techniky. Dále jsme provedli
omytí komunikace v areálu zemědělské
společnosti a vyčistili propustek pod komunikací na Popluži. Koncem měsíce
byla ještě provedena oprava a vyčištění
našeho párty stanu.
Z výčtu dalších činností v tomto roce
jsme několikrát zajistili pronájem našeho
párty stanu v širokém okolí a dvakrát byl
stan s lavicemi zapůjčen naším sborem
sponzorsky a to na akce Pohádkový les
a Mistrovství Havlovic v sečení trávy
kosou.
Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům a členkám, kteří se
svým volným časem podíleli na zajištění
akcí pořádaných Sborem dobrovolných
hasičů na údržbě a opravách techniky
a na jiných akcích spojených s hasiči.
Poděkování dále patří všem členkám
a členům soutěžního družstva, kteří reprezentují naše SDH a obec Havlovice na
soutěžích v 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 2009 …………………
Martin Dvořáček
velitel SDH Havlovice

Z výstavy veteránů
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AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2009
Oddíl agility působí ve sportovním
areálu v Havlovicích třetím rokem a velmi si váží krásného zázemí. Připomínají
nám to i trenéři a závodníci, kteří se
účastní našich akcí. Při souběhu více akcí
mají neobyčejnou příležitost sledovat
např. sportovní výkony při hasičských
závodech, leteckou akrobacii nad údolím, minigolfové či tenisové turnaje a to
opravdu nejsou běžné zážitky.
Náš oddíl navštěvuje 20 nadšenců,
z toho 4 jsou děti a junioři. Tréninky probíhají pod vedením Ireny Kochové. Na
jaře bylo otevřeno družstvo pro štěňata,
které se v listopadu začlenilo do běžných
tréninků.
V roce 2009 získali Sultánci Havlovice
209 umístění na stupních vítězů. Nejúspěšnějším týmem je Irena Kochová
s border collií A3Ch Alf Border Town,
dosáhli spolu 72 umístění. Členové oddílu Agility Sultánci se nominovali na
mistrovství republiky i mistrovství republiky mládeže. Účastnili jsme se zahraničních akcí, mistrovství Slovenska
border collií a Border Collie Classic v Lucembursku. Mistrovský titul získal Pavel
Košek s krátkosrstou kolií A3Ch Day
Dream Krásná Louka, stal se mistrem republiky kolií. Daniela Kejzlarová se psem
Fair Play z Kovárny skončila třetí na šampionátu belgických ovčáků. V roce 2009
pět členů klubu startovalo v nejvyšší
elitní kategorii A3. Pět týmů má právo
uvádět titul A3Champion (obhájení pobytu v této kategorii po 3 roky).

Vedoucí Agility Sultánků Irena Kochová se svoji početnou smečkou border colií
Irena Kochová spolupracuje s časopisem Pes přítel člověka a publikuje své
články v pravidelné rubrice o metodice
agility.
Naši členové se účastní soustředění,
kde je příležitost se seznámit s novými
metodikami, jak psy efektivněji naučit
určité prvky či jak zdokonalit vedení psa
na parkuru. V roce 2009 to byl seminář

se Silvií Trkman, několikanásobnou mistryní světa. Z českých sportovních špiček to byly semináře s bývalou trenérkou
české reprezentace Martinou Wasserbauerovou, s rozhodčími Anne Savioja
(FIN), Antonínem Grygarem a Tomášem Glabazňou a českými reprezentanty
Olgou Edrovou a Martinem Nehybou.
Členové sportovního oddílu pořádali
také 5 závodů, dvoudenní zimní halové
závody agility OPSION 002 a OPSION
003 v jezdecké hale v Hradci Králové,
v květnu dvoudenní OPSION 004
v areálu kempu u přehrady Rozkoš
u České Skalice, v červenci jednodenní
OPSION 005 ve Dvoře Králové a v říjnu
dvoudenní OPSION 006 na domácí půdě
ve sportovním areálu v Havlovicích a vítězové měli příležitost převzít ceny od
havlovického vodníka.

Podrobné informace
o nás
naleznete na
http://www.sultanci.cz

Sultánci uspořádali v našem sportovním areálu v říjnu dvoudenní závody
HAVLOVICKÉ NOVINY

Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA HAVLOVICE V ROCE 2009
Rok 2009 jsme zahájili poklidnou zimou.
Absolvovali jsme tradiční zimní aktivity.
V únoru se uskutečnil již 2. masopustní
pochod z Králova kopce. Tentokrát jsme
navštívili některé domácnosti. Gazdovi
nám dali hrách, čočku, mouku, ale
i sladké dobroty pro děti. U Králů nám za
pěkné zpívání a recitování dali sušenky
a mohli jsme pokračovat do vsi. Před
školou se průvod zastavil a společně jsme
si zazpívali a zatancovali.
O jarních prázdninách se ve škole malovalo. Dlouho jsem přemýšlel, jak
vylepšit naši školní jídelnu. Staré dřevotřískové obložení a staré židle by bylo
nejlépe vyměnit. Peněz však není nazbyt
a tak jsme zvolili kosmetickou úpravu.
Dvorní malíř Olda Krtil natřel obložení
i židle v netradičních růžovomodrých
barvách. Aby to bylo netradiční, volili
jsme modré puntíky.
Od ledna do března jezdíme již několik let na plavání, tentokrát však jezdila
jen 3. a 4. třída.
Od února do května se připravovali
tradičně naši zdravotníci pod vedením
paní Kubečkové a Čepelkové na okrskové
a okresní kolo ve zdravotnickém víceboji.
Věřte nevěřte, v konkurenci 19 družstev
z okrsku obsadila naše dvě družstva
1. a 2. místo. V okresním kole jsme získali 2. místo.
Dne 30. dubna jsme opět po roce sezvali všechny čarodějnice k čarodějnickému pochodu, který byl zahájen opět
U Mandle. Během pochodu jsme soutěžili a vymýšleli různé taškařice. K obecnímu ohni, který pro všechny Havlováky
připravili hasiči, jsme dovedli asi 200 dětí
i dospělých.
Uspořádali jsme tradiční Havlovickou
olympiádu pro děti z Batňovic a Velkých
Svatoňovic a vyhráli opět Batňovickou
vybiku.
Tradicí se též stává škola v přírodě,
která se tentokrát konala ve Vižňově
u Meziměstí. Škoda jen, že se nám pro
nepřízeň počasí nepovedlo podívat do
Teplických skal. Snad tedy v letošním
roce, kdy si Vižňov zopakujeme ve dnech
28. – 30. června.
Koncem června se s námi rozloučili tito čtvrťáci: R. Friebelová, K. Smékalová, P. Čepelka, P. Luštinec, M. Pulchartová, T. Vodičková, Š. Seidlová,
P. Faltová, S. Téra, A. Patáková, N. Kábrtová.
Život i v naší škole však plyne bez
zastavení a proto jsme v září mohli přivítat tyto prvňáčky: N. Borůvkovou,
(dokončení na následující straně)
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Školní jídelna září novými barvami

Děti na škole v přírodě ve Vižnově u Meziměstí

Žáci a učitelé základní školy v roce 2009
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L. Sacherovou, Z. Horákovou, M. Prouzovou, O. Astra a J. Kábrta.
Přes prázdniny se opět ve škole pracovalo. Byly odstraněny staré dřevěné
stropy a místo nich vybudovány stropy
betonové. Ve třídách jsme vybourali starou omítku a nahodili omítku novou. Též
elektroinstalace je zgruntu nová. Okolo
umyvadel máme nové obklady. Změn se
dočkal i malý kabinet za třídou. Toto
všechno je 1. etapou budování půdní vestavby, která bude jednou v budoucnu vy-

Původní stropní konstrukce nad třídami v základní škole z roku 1880

Betonování stropů nad třídami v základní škole

Pohled na novou stropní konstrukci ze třídy

Při výměně stropů byly ve třídách
základní školy provedeny i nové vnitřní
omítky
HAVLOVICKÉ NOVINY

užívána pro různé mimoškolní aktivity,
mateřské centrum či pro počítačovou
třídu.
V září přicházíme opět do vyzdobené
školy, kde není po stavebních pracích ani
památky. Plníme každodenní úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Zúčastňujeme se tradičních akcí
pro děti. Od listopadu připravujeme tradiční předvánoční představení. Letošní
název Havlovická řemesla aneb Já bych
rád k Betlému napovídá, že si přijdou na
své hlavně havlovičtí starousedlíci. I když

jsme nemohli vzpomenout úplně na
všechny bývalé řemeslníky, povedlo se
poskládat nejvýraznější osobnosti předválečných Havlovic. Dlouhotrvající potlesk a spokojené tváře odcházejících
diváků věštily úspěch našeho vystoupení.
Závěrem děkuji Zastupitelstvu obce za
finanční podporu, rodičům za trvalou
přízeň a zaměstnankyním naší školy,
školky a jídelny za celoroční pracovitost,
nápady a pohodu.
Mgr.Jaroslav Balcar
ředitel základní školy
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Školní rok 1960–1961 v naší mateřské škole. Poznáte se?
V úvodu jedno malé vysvětlení slova
„Vlnky“ z nadpisu tohoto článku. K Hastrmánkovi patří neodmyslitelně voda
a k tekoucí vodě vlny či vlnky, šplouchání, šumění a bublání. Sedněte si
někdy ráno nebo večer k řece a zaposlouchejte se do té muziky. Je to prima
relaxace. I v naší školce je neustále co poslouchat a pozorovat. Proto se slovo
„Vlnky“ dostalo do názvu našeho malého
školkovského časopisu, který jsme začali
nepravidelně, dle potřeby vydávat již
v lednu 2006. Právě vyšlo 27. číslo. Časopis slouží rodičům k lepší informovanosti o dění ve školce. Dozvědí se v něm,
co jejich děti v MŠ prožívají, jaké akce
proběhly, co se podařilo uskutečnit

a hlavně, co plánujeme pro následující
období. Vše je občas doplněno kresbami
dětí, fotografiemi, zajímavými články
z tisku či zdařilými brebty dětí. Věříme,
že tato naše snaha má svůj smysl.
Stěžejní akcí roku 2009 byly oslavy
50. výročí vzniku samostatné Mateřské
školy v Havlovicích. Někdy začátkem
dubna 2009 roznesly děti a paní učitelky
téměř do všech Vašich domovů bílé
čtvrtky s doprovodným letáčkem a prosbou, abyste se zapojili do tvorby vzpomínkového leporela s názvem „Moje
dětství“. Všem, kteří tak učinili ještě jednou děkujeme. V knize se nakonec sešlo
188 výtvarných, fotografických či literárních prací od Havlováků a dětí ze

sdružení SULIHARA. Vlastní oslavy
proběhly 31. května 2009. Dopoledne se
sešli bývalí i současní zaměstnanci ve
škole. Obsahem jejich setkání byla prohlídka výstavky, kronik a fotografií, společné vzpomínání a slavnostní oběd. Poté
se všichni, spolu s havlovickou veřejností
přesunuli do kulturního domu. Tam byla
k vidění výstava prací dětí ze Sulihary,
dochované fotografie, kroniky, vzpomínkové leporelo Moje dětství a nově vydaný
souborný almanach Mateřská škola Havlovice 1959 – 2009. (Ten si můžete kdykoliv zakoupit za 50,– Kč v MŠ nebo na
OÚ). Hlavním bodem programu bylo
slavnostní pásmo, ve kterém nás „pan
Čas“ provázel historií i současností mateřské školy. Vše bylo doplněno vystoupením dětí z MŠ i ZŠ. …A ještě dort,
přípitek, gratulace hostů a dárky, jak se
na pořádnou oslavu sluší. Od 14.30
hodin pak pokračovala oslava vystoupením pěveckého dua Sonyen a Marty
z Ostravy. Děti se dobře pobavily a dokonce si zatančily se zpěvačkou na podiu.
Byl to pro ně pěkný dárek ke Dni dětí.
1. říjen 1959 je oficiálně dnem vzniku
samostatné MŠ. Na tento den se připravovala velká narozeninová oslava. Paní
učitelky s dětmi pekly dort. Děti přinesly
z domova pro školku dárek či přání.
Někdo ho koupil, někdo vyrobil. Samotná oslava se nesla v duchu slavnostním: zapálení svíček na dortu, čtení
přáníček, prohlížení alb, rozbalování
dárků i ochutnávání dortu.
To to letí, to to letí,
vždyť už je to půlstoletí,
co se školka narodila,
spousty dětí potěšila…
Přejeme naší školičce do další padesátky prima školkovské klima, hodně veselých dětí, spokojených rodičů a paní
učitelky „jak se patří“. Hastrmánek ještě
jednou moc a moc děkuje za pomoc při
oslavách.
Další život v naší školce plynul v minulém roce poklidně, tak jako voda
v řece Úpě. Kromě každodenních činností a velkých oslav jsme prožili spoustu
zajímavého. Například: lednové vystoupení „Krteček“ v kulturním domě pro seniory, saunování, předplavecký výcvik,
hra na flétnu, havlovický Masopust,
15. ročník Dne tatínků, Vynášení zimy ze
vsi, Čarodějnické hrátky, oslavy Dne
matek a Dne dětí, účasti na různých výstavách a divadelních představeních,

Mateřská škola slavila v loňském roce 50 let od jejího vzniku
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indiánský závěr školního roku na Suchovršických slavnostech i na škole v přírodě
ve Vižňově u Meziměstí, či výlet do pohádkového Jičína nebo vánoční vystoupení „Já bych rád k betlému“.
Chcete-li se o nás dozvědět ještě víc,
mrkněte na www.havlovice.cz/škola/ms
a www.televize-js.cz.
Nebo ještě lépe – přijďte se k nám podívat, rádi Vás uvítáme.
Za MŠ Hastrmánek Yvona Friebelová

Přehlídka plavidel při Úpění 2009
Vlajka naší mateřské školy – dárek
k narozeninám

ÚHRADA MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
1. Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu do 28. 2. 2010
2. Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2010
3. Poplatek ze psa do 31. 3. 2010
4. Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2009 –
30. 6. 2010 do 31. 7. 2010
Úpění na řece Úpě – plavidlo Úpská bouře
Poplatek se platí na účet správce poplatku Obecního úřadu Havlovice:
a) hotově na Obecním úřadě v Havlovicích
b) převodem z účtu
Číslo účtu správce poplatku (Obec Havlovice): 1303696329/0800 vedeného
u ČS Trutnov. Variabilním symbolem
každého poplatníka je číslo popisné
nebo evidenční. V případě, že poplatky
nebudou uhrazeny včas, bude účtováno penále.

HAVLOVICKÉ NOVINY

KÁCENÍ STROMŮ
Každý vlastník, který se rozhodne pokácet strom rostoucí mimo les,
je podle zákona číslo 114/92 Sb. a 395/92 Sb. povinen podat si žádost na Obecním
úřadě v Havlovicích. Ten po provedeném místním šetření zjistí, zda-li strom nemá
estetickou, historickou nebo jinou hodnotu, vydá zdarma povolení ke kácení. Povolení se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130
cm nad zemí, nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Žádost musí
obsahovat: jméno a adresu žadatele, druh a počet dřevin, které mají
být káceny, udání obvodu kmene ve výšce 130 cm nad zemí, číslo
pozemkové parcely, zdůvodnění. Za pokácení stromu bez povolení může být udělena pokuta až do výše 10 000,– Kč. Stromy lze kácet v termínu od 1. 11. do 31. 3.
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MEDVĚDI V ROCE 2009

Junáci roznášejí Betlémské světlo
Dá se říci, že rok 2009 byl pro náš oddíl
úspěšný. Přišli k nám noví členové, a tak
měl havlovický Junák ke konci roku celkem 28 členů. Během roku totiž vznikla
v Havlovicích nová družina světlušek
a vlčat – Mravenci. Družina se začlenila
mezi naše ostatní družiny – Kanci
(chlapci ve věku 6–11 let), která má
9 členů, Chobotnice (děvčata ve věku
6–11 let) – 6 světlušek a družinu skautů –
Sajveni. Pět zbývajících členů funguje
jako vedení oddílu a rádci našich čtyř
družin.
Jako v předchozích letech jsou naší
hlavní činností pravidelné schůzky, které
se konají jednou týdně. Program jsme se
snažili vytvořit vždy takový, aby každého
zaujal, naučil se něco nového, zasportoval
si a mohl si vyzkoušet i věci, které ještě

Naši junáci s jednou ze svých vedoucích
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nikdy nezkusil. Dále pořádáme jednodenní i víkendové výpravy, tradiční
čtrnáctidenní tábor, charitativní akce,
účastníme se různých vzdělávacích akcí
a nejrůznějších kurzů.
A teď již ke zhodnocení naší celoroční
činnosti.
První společnou akcí byla akce nejen
pro děti, ale i jejich rodiče – promítání
filmu o našem letním táboře v Ruprechticích.
Z humanitárních akcí stojí za zmínku
pro nás již tradiční akce Velikonoční
skautské kuřátko. O co se jedná? Světlušky a vlčata na svých schůzkách vyrobili několik typů kuřátek – hliněná,
ozdoby do květináčů atd. a tyto své výrobky jsme před Velikonocemi prodávali
v ulicích Úpice a letos poprvé i v Havlovicích. Celkem se nám podařilo vyrobit
něco přes 1000 kusů těchto kuřátek a vybrali jsme krásných 9 437 Kč, které jsme
odeslali na konto nadace Pomozte
dětem!
Na rozloučení se školním a zároveň
skautským rokem jsme pro naše světlušky a vlčata připravili akci na motivy
indiánského kmene. Děti zachránily starodávné symboly tohoto kmene a náčelník jim za to předal jejich nové družinové
vlajky.
Nejočekávanější akcí v roce je vždy
letní junácký tábor. Již poněkolikáté se
konal v Ruprechticích v Javořích horách
spolu s naším střediskem ze Rtyně v Podkrkonoší. Tématem tábora byl Nekonečný příběh, ale abychom nezůstali jen
u fantasy, přijela k nám na návštěvu i historická skupina Úpičtí střelci a dokonce
i fenka Annie, díky níž jsme si na vlastní

kůži mohli vyzkoušet canisterapii.
Čtrnáctidenní táboření jsme zakončili
slavnostním táborákem pro rodiče našich světlušek, vlčat a skautů.
Další akcí byla zářijová víkendová výprava do Kolína ke spřátelenému oddílu
vodních skautů. Tato akce byla z důvodu
přípravy naprosto jedinečná, protože ji
vůbec nepřipravovalo vedení našeho oddílu, ale skautka z Kolína, která si prostřednictvím této výpravy mohla splnit
jednu část vůdcovské zkoušky. Děti si zde
mohly vyzkoušet plavbu na velké pramici, naučit se jak se správně starat o loď
a nacvičit si základní vodácké povely,
které přece musí každý plavčík perfektně
ovládat. Stejně tak byla i připravena akce
pro kolínské skauty, kteří si u nás v Havlovicích prohlédli okolí, zastříleli si
z luků, naučili se batikovat, zahráli si minigolf a podívali se na hrad Vízmburk,
kde dokázali zachránit království krále
Jindřicha z Vízmburku, objevit jeho ztracený meč. Vůdcovské zkoušky byly na
podzimním víkendu v Olomouci
úspěšně splněny.
Podzim byl pro nás v oddíle ve znamení práce, byla nám totiž poskytnuta
nová klubovna, která však ještě potřebovala značné úpravy. Za necelé dva měsíce
práce byla již zeď klubovny oškrabána, jedna část znovu nahozena, celá
klubovna nově vymalována, položen
koberec a vše připraveno na otevření klubovny a na následné pravidelné schůzky
našich družin. Tímto bych také velice
ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli nebo se jakkoli podíleli na přestavbě klubovny.
Mezi další podzimní akce můžeme zařadit i sobotní výtvarnou dílnu, ale
i Skautský ples, který již tradičně pořádáme společně s naším střediskem ve
Rtyni v Podkrkonoší.
Přiblížil se nám konec roku a s ním
spojené Vánoce. Již počtvrté náš oddíl
přivezl Betlémské světlo až k nám do
Havlovic. 19. 12. 2009 si plamínek vyzvedla družina Chobotnic v Hradci Králové. Od této chvíle jsme se o světýlko
museli starat až do Štědrého dne, kde
jsme jej při příležitosti zpívání koled
v kapličce předali a všichni si mohli plamínek až z Betléma odnést domů na svůj
vánoční stůl.
A co máme v plánu na rok 2010?? Určitě budou pokračovat naše schůzky jednotlivých družin, opět se zúčastníme
charitativní akce Velikonoční skautské
kuřátko, bude se chystat letní tábor,
(dokončení na následující straně)
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skautský ples, víkendové, ale i jednodenní akce, chtěli bychom se zúčastnit
Závodů vlčat a světlušek a absolvovat
čekatelské, zdravotnické, ale i rádcovské
a roverské kurzy.
Co na závěr?? Rozloučíme se tradičně
jako každý rok!
Za celý 3. oddíl Medvědi Havlovice
děkujeme všem za pomoc a obci Havlovice za možnost využití teď již dvou kluboven.
Se skautským pozdravem Špiónka,
Čert, Hrach, Růža, Kyti, Bohouš, Číňan,
Šimpanz, Kůzle a Kečup, Veverka, Orel,
Strejda, Honza, Hraboška, Roman, Nela,
Lucka, Ondra, Mája, Losna, Mravenec,
Páťa, Asterix, Chroust a Čmelák, Mamut
Skippy.
A pokud chcete zjistit, kdo se skrývá
pod těmito přezdívkami, anebo se o nás
dozvědět něco víc, můžete navštívit naše
webové stránky http://www.junak-havlovice.estranky.cz nebo se přijít podívat na
naše schůzky.
Za 3. oddíl Medvědi Havlovice
Veronika Kalužná – Skippy

OBČANSKÁ KOMISE
Narození v r. 2009
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Kristýna Kotlovská, Havlovice čp. 45
David Švrčina, Havlovice čp. 326
Stela Peterková, Havlovice čp. 258
Ondřej Kulhavý, Havlovice čp. 17
Patrik Teichman, Havlovice čp. 180
Lukáš Vodička, Havlovice čp. 331
David Suchánek, Havlovice čp. 254
Barbora Kultová, Havlovice čp. 327
Šimon Zelinka, Havlovice čp. 347
Nela Vodičková, Havlovice čp. 180
Jaroslav Boháč, Havlovice čp. 197
Michal Kališ, Havlovice čp. 99

Křest knihy „Z historie Trutnova trochu jinak“ od Antonína Justa a Josefa Vika
na trutnovské staré radnici

ČINNOST HAVLOVICKÝCH DŮCHODCŮ
Na začátku roku stojí za zmínku účast na Tříkrálovém koncertu dechové hudby
z Úpice, dále účast na třech divadelních představeních v našem kulturním domě. V měsíci únoru se konal sraz seniorů z celého širokého okolí, kterého se zúčastnilo více než
200 seniorů.
Nechyběli jsme na Masopustním průvodu v maskách, na vynášení smrtky a na čarodějnickém posezení za školou.
Každoročně pomáháme při Dětském dnu.
Sbírku na červencovou povodeň jsme podpořili 1 tis. Kč.
V měsíci červenci se uskutečnilo posezení v Suchovršicích, které pořádala dřívější
Jednota Dvůr Králové nad Labem.
Velmi pěknou akcí byl výlet do Janských Lázní na kolonádu, kde vystupovala úpická
dechovka a výlet s úpickými důchodci do Harrachova.
Novou akcí je olympiáda seniorů ve sportovním areálu, které se zúčastnilo také několik z nás. Velký zájem byl o celodenní výlet do Jilemnice a Špindlerova Mlýna, který
byl velmi pěkný. Téměř na závěr letošního roku jsme prožili krásné adventní odpoledne v Ratibořicích. Kromě výletů organizujeme zájezdy do Polska a různá posezení
jako např. na Tylově paloučku nebo v hostinci Amerika s výborným jídlem a krásnou
hudbou.

V roce 2009 nás opustili
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Olga Hofmanová, Havlovice čp.. 249
Jaroslava Králová, Havlovice čp. 13
Mária Kociánová, Havlovice čp. 58
Josef Kult, Havlovice čp. 87
Danuška Perdeková, Havlovice čp. 280
Miloslav Šváb, Havlovice čp. 116
Adolf Pacák, Havlovice čp. 72

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2009
je 933.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice v našem kulturním domě
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HRAD VÍZMBURK V ROCE 2009

Skupina historického šermu Brakýři ze Všestar na našem hradě
Na základě 1. Vízmburských slavností,
které se konaly v roce 2008, byla uskutečněna ještě v prosinci organizační
schůzka zájemců o hrad. Tato schůzka
stanovila základní cíle a úkoly, které jednoznačně směřovaly k zpřístupnění
hradu.
Dalším mezníkem byl 15. únor 2009.
Valná hromada Sdružení pro Vízmburk
čítá již 25 členů a plánuje první otvírací
sezónu na našem hradě. V průběhu prosince až února proběhlo několik jednání
s představiteli NPÚ v Josefově, kde byl

deklarován společný záměr – částečně
zpřístupnit samotný hrad, tedy nádvoří
a hradní příkop.
Dne 31. března byla svolána schůzka
představitelů NPÚ v Josefově a v Praze se
zástupci sdružení, panem starostou a zástupkyní Královéhradeckého kraje paní
V. Domšovou. Sem zástupci NPÚ přijeli
s kategorickým zákazem vstupu na nádvoří hradu. Důvodem bylo negativní stanovisko bezpečnostního a revizního
technika, který vstup na nádvoří shledal
životu nebezpečným. Na základě tohoto

Pán hradu Tas v čele průvodu při II. Vízmburských slavnostech
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stanoviska jsme nalezli kompromis v podobě smlouvy o spolupráci, která umožňuje provádět výklad historie, občasné
kulturní akce a prodej občerstvení a upomínkových předmětů v areálu hradu.
Sdružení na oplátku zajišťuje ostrahu
hradního parkánu a nádvoří. S výsledkem jednání jsme nemohli být spokojeni,
přesto jsme se museli na novou situaci
rychle připravit.
V dubnu jsme zahájili své aktivity tříděním keramických nálezů, které jsou
shromážděny v Červeném Kostelci. Nálezový fond je největším uskupením keramiky z doby středověku. V současné
době je asi 100 banánových beden materiálu ve správě naší organizace a postupně se celý inventář zpracovává
v muzeu v Hradci Králové. Na tyto
odborné práce získáváme finance
z grantů, darů a tržby na hradě. V sobotu
25. dubna jsme uspořádali brigádu na
jarní úklid v okolí hradu. Nad hradem
opět po letech zavlála vlajka s třmenem.
Poslední týden v dubnu vyrostla pod hradem prodejní bouda a v sobotu 1. května
byl slavnostně zahájen provoz našeho
hradu. Velkým partnerem našeho sdružení jsou Úpičtí střelci – páni z Vízmburku. Většina rytířů i dam je členem
našeho sdružení. Páni z Vízmburku zajišťují život a dobová vystoupení na
našem hradě, za čož jim patří velký dík
a obdiv. Hned následující týden jsme
vítali na hradě pochodníky z Václavic.
V květnu jsme vybudovali prostorné
podium, které prvně vyzkoušeli úpičtí
loutkáři při dětském dnu. V červnu jsme
zahajili denní provoz. Koncem června
jsme uvítali při příležitosti turnaje HAPO
na hradě delegaci ze Slovenska. V noci
z 11. na 12. července byla přistižena
na parkánu hradu Bílá paní. Ve dnech
15.–16. srpna uspořádali Úpičtí střelci další historický víkend. Ozdobou
víkendu byla skupina historických tanců Salome z Chotouchova a soubor
lidových písní Barunka z České Skalice.
Hrad navštívily i hasičky žízně z Radia
Magic.
Největší akci jsme uspořádali ve dnech
12. a 13. září – 2. Vízmburské slavnosti.
Bylo to vyvrcholení návštěvní sezóny,
neboť bylo opět po roce zpřístupněno
nádvoří hradu. Návštěvníci měli mimořádnou příležitost shlédnout opět po
takřka 30 letech originály keramických
nálezů na nádvoří hradu. Nálezy byly zapůjčeny z muzea v Trutnově. V sobotu
zpestřilo návštěvní den vystoupení
(dokončení na následující straně)
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...HRAD VÍZMBURK V ROCE 2009

Úpičtí střelci se svojí ukázkou dobových zbraní
(pokračování z předchozí strany)

skupiny historického šermu Brakýři ze
Všestar u Hradce Králové, dále pak divadelní představení O Bivojovi, které ztvárnil divadelní kroužek ze Rtyně v
Podkrkonoší pod vedením Evy Vlkové.
Celý den doprovázela návštěvníky hudební skupina Jagabab. Po oba dny měli
příchozí možnost shlédnout gotický
tanec skupiny La Stirgo z Úpice pod vedením Jana Šindýlka. V neděli přišel zlatý
hřeb slavností a to je slavnostní průvod.
Pan Tas, majitel a možná i stavitel hradu,
přišel opět po roce se svojí družinou na
svůj hrad. Uvítal ho purkrabí a kastelán
hradu s jeho chotí. Na hrad byli pozváni
šlechtici, měšťané, sedláci, ale i lůza, bezzemci a žebráci. A již začal nedělní program. Úpičtí střelci předváděli nejen své

Část východního nádvoří hradu
Vizmburku před opravou
HAVLOVICKÉ NOVINY

rytířské umění, ale též přednášeli a stříleli
ze středověkých palných zbraní. Odpoledne si přišli na své příznivci tvrdší muziky, kdy skupina Jagabab rozbalila své
rockové verze středověkých písní. Překvapení nastalo v 16,30 hodin. Páni
z Vizmburka připravili pro návštěvníky
nefalšovanou popravu. V kládě byl předveden nešťastník, jemuž byl vyřčen ortel
smrti. Věrohodné pojetí činu nejednomu
divákovi připomnělo, že by naše století se
středověkem neměnil.
Koncem září byl hrad pro veřejnost
uzavřen a začala další etapa oprav nádvoří. Firma Rehis opravila část východního nádvoří.
První návštěvní sezóna ukázala, že lidé
mají o hrad zájem. Hradním příkopem
prošlo okolo 7000 návštěvníků a samotné

Východní nádvoří po opravě provedené
v roce 2009 firmou Rehis

nádvoří navštívilo při slavnostech přes
500 zájemců o historii. Připravili jsme
pro návštěvníky naučnou stezku s veškerými informacemi o hradu. Dále jsme
vydali propagační brožurku a 4 druhy
pohledů. Vytvořili jsme na hradě turistické známkové místo a prodali více než
500 dřevěných turistických známek. Prodávali jsme repliky středověkých zbraní,
přívěsky, Tasův erb a pamětní minci. Nechyběl ani pražský groš, který byl v sutinách hradu nalezen. Na Vízmburské
slavnosti jsme připravili prodej replik
hradních kachlů a keramických nádob.
Na hradě se uskutečnily 3 soukromé firemní akce.
Přes zimu jsme nezaháleli. Podali jsme
několik žádostí o granty z různých institucí. Připravujeme projekt Vízmburské
kulturní léto, připravujeme zbrusu novou
knihu o hradu, dále pak komiks pro děti.
I nadále by měly pokračovat práce na rekonstrukci keramických nálezů. Připravujeme živnostenský list na stavební
práce a doufáme, že se budeme moci
zúčastnit i stavebních prací na hradě. Již
takřka rok existují webové stránky
www.vizmburk.cz, na kterých najdete
vše, co vás zajímá. Tyto stránky od února
shlédlo přes 6 500 návštěvníků.
Na závěr chci poděkovat obci Havlovice, městům Úpice, Rtyně a obci Libňatov za příspěvek na činnost, Ministerstvu
kultury za grant, firmě ELAT za finanční
dar a všem návštěvníkům hradu, kteří
nás svým zájmem, účastí i finančními
příspěvky v roce 2009 podporovali.
Mgr.Jaroslav Balcar

VOLNÉ POBÍHÁNÍ
PSŮ ZAKÁZÁNO
Na základě obecně závazné vyhlášky
č. 3/2005 platné od
1. ledna 2006 se zakazuje volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, veřejných komunikacích a na veřejné zeleni.
Porušení této vyhlášky bude klasifikováno jako přestupek a bude trestáno 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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2. ČESKO – MORAVSKÝ KOŠT SLIVOVICE
21. 3. 2009 se konal v kulturním domě
v Havlovicích 2. Česko – Moravský košt
slivovice. Uspořádal ho Spolek přátel českého a moravského folklóru z Křižanova.
Již 1. ročník, který se konal v hospůdce
na Hořičkách, ukázal, že o tuto netradiční akci bude veliký zájem. Zájem byl
jednak z řad soutěžících, kteří přihlásili
neuvěřitelných 384 vzorků domácích pálenek a likérů, ale i z řad návštěvníků. Sál
na Hořičkách doslova praskal ve švech.
Při přípravě 2. ročníku bylo proto rozhodnuto, že se akce uskuteční v daleko
větších prostorách kulturního domu
v Havlovicích. I zde zájem předčil očekávání pořadatelů. Do soutěže bylo přihlášeno rekordních 451 vzorků. Všechny
vzorky byly očíslovány a podrobeny anonymnímu hodnocení a degustaci. To
proběhlo o týden dříve 14. 3. 2009
v Mezilečí. Po celodenní náročné práci
zkušených a proškolených degustátorů
z Čech a Moravy bylo rozhodnuto o vítězi – stala se jím hruškovice pana Petra
Šlosara z Chrudimi.
Samotný košt, který proběhl v Havlovicích, byl velikou společenskou událostí.
Od 13 hodin, kdy akce začala, se až do
půlnoci v kulturním domě vystřídalo
více jak 400 návštěvníků. Přivedla je sem
nejen touha ochutnat výborné domácí
pálenky a likéry, ale i kvalitní doprovodný program. Za celou dobu na jevišti
vystoupilo více než 150 účinkujících.
Představily se české a moravské dětské
folklorní soubory, cimbálové muziky,
krojovaní zpěváci z kyjovska a skupina
Klapeto z Náchoda. Ke kvalitnímu pití
patří i kvalitní jídlo. To se podávalo v podobě domácích zabijačkových specialit
a domácích koláčků. Závěrem je dobré
připomenout, že celý výtěžek z této akce
byl předán Dětskému domovu v Sedloňově. Už se všichni můžeme těšit na
3. Česko – Moravský košt, který se koná
20. března 2010 opět v kulturním domě
v Havlovicích.
Od 15. 2. 2010 je zahájen sběr vzorků
na 3. ročník. Na jeden vzorek stačí 0,33 l
jakékoliv domácí pálenky či likéru. Pro
odběr vzorků kontaktujte určené osoby
Z. Mencla, tel. 774854079 nebo J. Možíše, tel. 732191411. Vzorky můžete
odevzdat i na Obecním úřadě v Havlovicích. Odběr vzorků bude ukončen
13. 3. 2010, kdy proběhne degustace.

Za darované vzorky děkuje
a na setkání se těší
Spolek přátel čes. a mor. folklóru
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Česko-moravský košt domácí slivovice

Na koštu nechyběl ani moravský folklór

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.
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH AKCÍ V ROCE 2010
datum

název sportovní akce

pořadatel

další informace o akci kontaktní osoba

telefon

leden

Hokejová utkání Pravý vs. Levý břeh

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

únor

Karneval na ledě

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

6. 2.

Volejbalový turnaj v KD Havlovice

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Prokop Milan

724761300

březen – červen Jarní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

11. 4.

1. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

duben – řijen

Havlovická Tropical liga (malá kopaná)

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

17. 4.

Tenisový turnaj – Staré rakety

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

10. 5.

2. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

15. 5.

Pochod Václavice Havlovice

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

22. 5.

Májový streetball

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

5. 6.

Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Čáp Stanislav

604702018

12. 6.

Volejbalový turnaj

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Ing. Prokop Milan

724761300

13. 6.

3. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

19., 20., 26. 6.

32. r. fotbalového turnaje HAPO

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

27. 6.

Finále HAPO

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

11. 7.

4. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar

777005790

srpen – říjen

Podzimní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

31. 7.

HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let)

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

8. 8.

5. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

2. 9.

Olympiáda pro starší a pokročilé

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

4. 9.

SUPER HAPO STAR (fotbal. turnaj hráčů nad 50 let ) TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

12. 9.

6. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

28. 9.

Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jan

777851871

28. 9.

Havlovická olympiáda – Pravý vs. Levý břeh

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

10. 10.

7. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

16. 10.

Tenisový turnaj čtyřhra

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

TJ Maratonstav Úpice www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

31. 12.

Silvestrovský běh
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RŮZNÉ
Na OÚ u paní Dvořáčkové jsou ověřovány pravosti podpisů a listin

POUŤ V HAVLOVICÍCH
15. 5. 2010

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
10. 10. 2010

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon: starosta– 499 784 061
účetní – 499 784 062
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin
Masky při havlovickém masopustu

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

14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin

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

PROPAN – BUTAN
tel. 499 781 567
(zajišťují potraviny Jánošík – během pracovní doby)
Karneval masek na ledě našeho hokejového hřiště

OBECNÍ KNIHOVNA
(v budově OÚ Havlovice – p. Kňourková)
St 17.00–19.00 hodin

KADEŘNICTVÍ
(vedle OÚ – p. Hejnová)
telefon: 499 781 609, mobil 606 883 376
Út + Pá 8.00–14.00 lichý týden
12.30–19.00 sudý týden

SAUNA
Každou středu v kulturním domě – muži
a ženy společně v plavkách
9.30 – 11.00 – mateřská škola
12.30 – 14.00 – základní škola
15.00 – 20.30 – společná pro veřejnost
vstupné
děti do 10 let
10,– Kč
děti do 15 let
20,– Kč
dospělí
60,– Kč
permanentka pro dospělé 500,– Kč (na 10x)
Tradiční vynášení Smrťačky ze vsi
Vydává Obec Havlovice v nákladu 800 ks. Zpracoval ing. Pavel Dvořáček, starosta obce. Schváleno radou obce dne 10. 2. 2010. Lito a tisk Retip, Červený Kostelec

