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  Myslivecká klubovna na Tylově paloučku hostila v pátek 6. listopadu třetí setkání zástupců 
havlovických spolků. Úvodní slovo obstaral starosta Havlovic Pavel Dvořáček, který byl  
i moderátorem příjemného setkání. Celkem 14 organizací zde představilo svou dosavadní 
činnost i plány do budoucna. Zástupci spolků nezapomněli poděkovat obci za podporu. 
  Jako první informovalo přítomné o svých aktivitách Myslivecké sdružení Barchovan. „Letos 
se nám podařilo natřít mysliveckou chalupu, další akce plánujeme. Uvítali bychom větší 
zájem dětí, které myslivost zatím moc neláká,“ řekl myslivecký hospodář Jaroslav Prouza. 
Havlovičtí rybáři přiblížili opravy rybníka Jindra, chystá se odbahnění rybníka v Radči. 
Hasiči se pochlubili tím, že zapojili do aktivní činnosti 26 dětí, členů mají celkem 55. Spolek 
havlovických sekáčů zrekapituloval Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou, zajímavé byly 
například také informace o projížďkách spolku na malých motocyklech do 50 kubických 
centimetrů. Přátelé českého a moravského folkloru zhodnotili letošní ročník havlovického 
koštu. Jeho vítězem se stal opět Slovák Fero Hrušecký, který dokázal jako první soutěžící  
v historii obhájit vítězství. Zdeněk Mencl také zmínil Folkorní festiválek na Hořičkách.  
  Tělovýchovná jednota Sokol Havlovice přítomným přednesla zprávu o výměně herních 
prvků na dětském hřišti, na příští rok připravuje opravu stropu v tělocvičně. Aktivní 
havlovická tělovýchova má 235 členů včetně spousty dětí. Do sportování zapojuje i dříve 
narozené, pro které je každoročně organizována Olympiáda pro starší a pokročilé. TJ sehnala 
tři nové cvičitelky, další jsou vítané. Zazněla zde také zpráva o pravidelných aktivitách 
cyklistických nadšenců sdružených v partě, která si říká Šlapeto.  
  Havlovičtí důchodci informovali o svých výletech, například za harrachovskými skláři, do 
pražské O2 arény nebo na Všechnopárty Karla Šípa, kde je jen tak pro zajímavost vstupné 
200 korun. Oddíl Agility sultánci Havlovice referoval o tom, že má 15 členů. Letos získal 
hned několik bronzových medailí na republikových šampionátech. Spolek přátel Úpění 
pociťuje úbytek účastníků tradičního sjíždění řeky z Havlovic do Ratibořic. Příští rok se proto 
Úpění pořádat nebude, když bude do budoucna zájem, čtyřicetiletá tradice se obnoví. 
Havlovický Junák – český skaut má 39 členů v pěti družinách, během roku se junáci  
i vzdělávají. Letos kupříkladu pomáhali na hradě nebo se účastnili igelitiády.  
  Pozoruhodná je i činnost Spolku JK Hubert. Pořádá hojně navštěvovaný ples, ten příští bude 
hostit kulturní dům v Havlovicích. Děti si oblíbily „Putování za pokladem koňmo“, stěžejní 
akcí spolku je pak Hubertova jízda. Sdružení pro Vízmburk zintenzivňuje práce na hradě, kde 
pravidelně přikládá ruku k dílu 35 lidí. „Zájem je o hradní muzeum v podkroví školy, které 
letos navštívilo více než 500 lidí. Chystá se česko - polský projekt na kompletní zastřešení 
hradu. Naše představa je, že by do budoucna měl být na hradě stálý správce,“ nechal se 
slyšet místopředseda sdružení Jaroslav Balcar. Na setkání spolků nemohl chybět ani 
Havlovický svaz malé kopané. Jaroslav Kocián poděkoval za podporu tělovýchově a správci 
všesportovního areálu Miloši Toholovi. Svaz chystá na 21. listopad slavnostní zakončení 
Havlovické Tropical ligy v kopané, na galavečeru dojde i k vyhlášení tenisové a minigolfové 
soutěže. Havlovický svaz malé kopané připravuje také lednový fotbalový turnaj na Blahovce 
nebo žákovská klání. Správce havlovických sportovišť Miloš Tohola ocenil, že se areál stal 
místem pro setkávání lidí. Nezapomněl zpropagovat kvalitní hořkou čokoládu s vyobrazením 
sportovního stánku, která je pro sokol i pro obec dobrou reklamou. Na Tylově paloučku 
nemohli chybět ani zástupci Letních běžek, kteří každoročně pořádají recesistický letní běh na 
běžkách okolo hájovny u Náchodce. „V tomto roce nás potrápila velká vedra a také lesníci, 
kteří těsně před závodem pokáceli stromy na závodní trať,“ dodal s úsměvem Aleš Andrš.  
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