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Havlovice
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České republiky

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2007

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

První tři obce v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2007

V minulých ročnících Havlovických
novin bylo na těchto místech většinou
napsáno, že poklidný život v naší obci
nebyl ničím vážně narušen. Pro rok
2007 se to ovšem říci nedá. Že bude
rok bohatý a pestrý na události, již
předznamenala noc z 18. na 19. ledna.
To se přes naši republiku přehnal
orkán Kyrill. Na Sněžce naměřili
rychlost větru 216 km/hod. Orkán za
sebou nechal spoušť v podobě tisíců
hektarů polámaných lesů. Škody na
lesních porostech v Havlovicích na-
štěstí nebyly veliké, zato náporu větru
neodolala naše nejstarší borovice
v polích na Popluží.

Další významnou událost jsme
si nechali na 20. červen. To jsme se
dozvěděli, že obec vyhrála krajské
kolo soutěže Vesnice roku 2007.
Toto slavné vítězství bylo mnohokrát
připomínáno i při jubilejním 30. roč-
níku Havlovického poháru v kopané.
Davy diváků, které přišly na pěkný
fotbal, vždy tuto zprávu odměnily
potleskem. Hned jak na konci srpna
skončily oslavy krajského vítězství,
začaly přípravy na celostátní kolo.
Událost roku a myslím, že nejen
loňského, přišla 13. září. Havlovice
se staly Vesnicí roku 2007 České
republiky. Vítězství v prestižní soutěži
zaplnilo stránky novin a časopisů,
objevilo se i v dalších médiích. Havlo-
vice se staly známou a uznávanou
obcí. Rok 2007 se stal i rokem re-
kordů. Díky rozsáhlé výstavbě rodin-
ných domků, která nemá v širokém
okolí obdobu, překročil počet trvale
hlášených obyvatel naší obce hranici
900. Stalo se tak po dlouhých 50ti
letech.

Dalším rekordem byla suma fi-
nančních prostředků, které se poda -

řilo z růz ných grantů a dotací získat
navíc do rozpočtu obce. Jednalo se
o částku 3 150 000,– Kč. Dále se po -
dařilo získat na vybudování asfaltové
komunikace k rodinným domům na
Králově kopci bezúročnou půjčku od
ČSOB ve výši 1 500 000,– Kč s dobou
splatnosti 42 měsíců. Rozpočet obce
po všech změnách překonal historic-
kou hranici 13 000 000,– Kč. 

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



Naše obec dosáhla v této soutěži v loňském
roce tak mimořádného úspěchu, že pova-
žujeme za vhodné seznámit Vás struč ně
s pravidly a organizací soutěže.

První ročník soutěže proběhl již v roce
1995. Od té doby se postupně vyvíjela
a zdokonalovala do dnešní podoby. Soutěž
každoročně vyhlašuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu ven-
kova, Svaz měst a obcí ČR a od roku 2007
i Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracu-
jícími úřady a organizacemi jsou Minister-
stvo životního prostředí, Ministerstvo
kultury, Společnost pro zahradní a krajinář-
skou tvorbu, Svaz knihovníků a informač-
ních pracovníků a Folklórní sdružení ČR.
Zástupci všech těchto uvedených úřadů
a organizací tvoří tzv. hodnotící komisi,
která rozhoduje o výsledcích krajských kol
i celostátního kola. Každá obec, která se při-
hlásí do soutěže, zaplatí účastnický poplatek
ve výši 2,– Kč na 1 obyvatele a hlavně zpra-
cuje a odešle tzv. charakteristiku obce. Jedná
se o písemný dokument, kde na několika de-
sítkách stran textu doplněných fotografiemi
je zodpovězeno na 8 okruhů otázek:
1. Obec a její koncepční dokumenty

– historie obce, obyvatelstvo, územně
plánovací dokumentace, program ob-
novy ves nice, rozpočet, …

2. Společenský život
– udržování a obnova místních tradic,

spolková činnost, kronika, knihovna,
obecní noviny, pohlednice, propagace
obce, …

3. Aktivity občanů
– dobrovolná práce občanů, vesnická

pos politost, …
4. Podnikání

– podnikání v zemědělství, rozvoj ře-
mesel, služby v obci, nabídky mož-
ností využití volného času, …

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
– péče o historickou zástavbu, mož-

nosti nové zástavby, …
6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě,

doprava, úspory energií
– stav občanské vybavenosti, vodovod,

kanalizace, komunikace, koncepce
a provoz odstraňování odpadů, ne-
tradiční zdroje energie, …

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní
prvky a zeleň v obci

8. Péče o krajinu
– obdělávání zemědělských a lesních

pozemků, protipovodňová opatření,
vodní toky, …

Soutěž je organizována ve dvou kolech
– krajském a celostátním. Všechny přihlá-
šené obce nejprve hodnotí jedenáctičlenná
krajská hodnotitelská komise, která všech -
ny obce navštíví. 
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SOUTĚŽ VESNICE ROKU

Mažoretky ze ZUŠ v Úpici přispěly ke slavnostní atmosféře

Vystoupení mládežnického dechového orchestru ze ZUŠ v Úpici

Čestní hosté při slavnostním vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku(pokračování na následující straně)



V krajském kole jsou udělována násle-
dující ocenění:
Zlatá stuha – vítěz krajského kola 
Cena hejtmana – od roku 2006, nahrazuje
2. a 3. místo
Modrá stuha – za společenský život
Bílá stuha – za činnost mládeže
Zelená stuha – za péči o zeleň a životní
prostředí
Oranžová stuha – za spolupráci obce a ze-
mědělského subjektu od r. 2007

V rámci krajských kol může krajská
hodnotitelská komise dále udělit diplom za
vzorné vedení knihovny, kroniky, za rozví-
jení lidových tradic a květinovou výzdobu.
Do celostátního kola postupuje za každý
kraj vždy maximálně jedna obec, které byla
udělena zlatá stuha v krajském kole. V ce-
lostátním kole je opět každá obec navští-
vena jedenáctičlennou celostátní hodno-
 titelskou komisí.  Ta se stejně jako v kraj-
ském kole během půldenního pobytu
velmi pečlivě seznamuje se vším, co obec
ve své charakteristice napsala. Zajímá se
o obecní knihovnu, kroniky, obecní úřad,
kulturní dům, školu, sportovní areál, ur-
nový háj, úpravu parků a veřejné zeleně,
stav komunikací, vzhled obce, o starou
i novou zástavbu domů, o činnost spol -
ků, … Obec si vždy projde a podrobně
prohlédne.

V rámci celostátního kola jsou vyhod-
nocena první tři místa.Vítěz soutěže se
stává nositelem titulu Vesnice roku a záro-
veň postupuje do evropského kola soutěže
„Evropská cena obnovy venkova“. Vyhod-
nocení této soutěže se koná letos v Ho-
landsku v obci Koudum a společně
s Havlovicemi sem postoupila i vítězná
obec roku 2006 Liptál na Zlínsku.

A nyní k loňskému 13.ročníku soutěže.
Havlovice se do soutěže přihlásily poprvé
v roce 2006. V silné konkurenci 33 obcí
jsme společně s dalšími dvěma obcemi ob-
sadili druhé místo a byla nám udělena
Cena hejtmana Královéhradeckého kraje.
Byl to velký úspěch a nestává se často, aby
obec, která se do soutěže přihlásila poprvé,
dosáhla tak významného umístění. V roce
2007 jsme si kladli ještě vyšší cíle a chtě-
li jsme vybojovat alespoň nějakou
stuhu a s ní spojenou finanční prémii
400 000,– Kč. Krajského kola se v loňském
roce zúčastnilo 21 obcí. Havlovice se staly
vítězi krajského kola, získaly zlatou stuhu
a postoupily do celostátního kola. Staly
se první obcí z více než 70 z okresu Trut-
nov, které se v celé historii soutěže poda-
řilo v krajském kole zvítězit. Slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola soutě-
že se uskutečnilo 25. 8. 2007 v našem
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V Havlovicích musí vítězové s vodníkem do řeky

Projev hejtmana Královéhradeckého kraje sleduje havlovický vodník

13 vítězů  krajských kol soutěže Vesnice roku 2007 (dokončení na následující straně)

...SOUTĚŽ VESNICE ROKU

(pokračování z předchozí strany)



Přehled oficiálních výsledků v celostátním kole:
1. Obec Havlovice – Královehradecký kraj
2. Obec Kondrac – Středočeský kraj
3. Obec Suchá Loz – Zlínský kraj

Za vítězství získala naše obec 1 milión korun, které nám formou dotace poskytne Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj. Bude se jednat o dotace na konkrétní projekty, o kterých roz-
hodne zastupitelstvo obce v březnu letošního roku. Mohlo by se jednat o drobné stavební
úpravy kulturního domu a základní školy, případně opravy komu nikací.

Kromě finančního ocenění jsme však získali něco, co se nedá penězi zaplatit. Z beze-
jmenné obce se díky obrovskému zájmu médií stala obec známá v celé republice. Věříme,
že nám vítězství i pootevře dveře při získávání nejrůznějších dotací v dalších letech. A ještě
jeden poznatek byl důležitý. Během vyhlášení krajského i celostátního kola navštívilo naši
obec mnoho desítek starostů a starostek z celé republiky. Všichni obdivovali, jak naše ves-
nice vypadá, co zde máme vybudováno, jak tady žijeme. Zdaleka tomu tak není všude
jinde. Jen by ta slova obdivu měli slyšet ti naši občané, kteří všechno berou jako samoz-
řejmost a domnívají se, že obec pro ně nic nedělá.

Tečkou za loňským ročníkem soutěže Vesnice roku bylo 4. prosince 2007 setkání všech
starostů a starostek, kteří zvítězili v krajských kolech, společně se svými partnery v Praze.
Nejprve jsme byli přijati ve Valdštejnském paláci zástupci Senátu a Spolku pro obnovu
venkova. Po společném  obědě následovalo přijetí na Pražském hradě v Lichštejnském pa-
láci u prezidenta republiky. Pro všechny to byl nezapomenutelný zážitek.

Pro úplnost přinášíme přehled všech dosavadních vítězů celostátního kola soutěže Ves-
nice roku:  

1995 Telnice Jihomoravský kraj
1996 Vratěnín Jihomoravský kraj
1997 Svatý Jan nad Malší Jihočeský kraj
1998 Jiřetín pod Jedlovou Ústecký kraj
1999 Olešnice Jihomoravský kraj
2000 Sloup Jihomoravský kraj
2001 Kameničky Pardubický kraj
2002 Nečtiny Plzeňský kraj
2003 Vilémov Kraj Vysočina
2004 Kovářov Jihočeský kraj
2005 Bořetice Jihomoravský kraj
2006 Liptál Zlínský kraj
2007 Havlovice Královéhradecký kraj
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Slavnostní přípitek s prezidentem České republiky

sportovním areálu. Zúčastnilo se ho více
než 400 přihlí  žejících. Z toho bylo přes
140 významných hostů v čele s hejtmanem
Královéhradeckého kraje ing. Pavlem Bra-
díkem, dále pak členové rady kraje, po-
slanci, senátoři, zástupci ministerstev
a představitelé okolních obcí a obcí všech
zúčastněných v soutěži.

Po celý den panovala skvělá nálada, kte-
rou navodilo i vystoupení mládežnického
dechového orchestru a mažoretek při ZUŠ
v Úpici a hudební skupiny HF Band. Pro
zájemce, hlavně z řad starostů, byl uspořá-
dán i minigolfový turnaj O pohár starosty.

Přehled hlavních ocenění krajského kola:
Obec Havlovice – Zlatá stuha
Obec Suchý Důl – Modrá stuha
Obec Olešnice v Orlických horách
– Bílá stuha
Obec Česká Čermná – Zelená stuha
Obec Holovousy – Oranžová stuha

Cena hejtmana Královéhradeckého kraje:
Obec Deštná v Orlických horách
Obec Černíkovice
Obec Petrovice 
Obec Bukvice

Dne 7. 9. 2007 odpoledne navštívila naši
obec celostátní hodnotitelská komise. Byli
jsme v pořadí 10. obcí z celkového počtu
13ti, kterou komise navštívila. Čekání na
oficiální výsledky se zdálo být nekonečné.
A jak se ukázalo, magické číslo 13 bylo pro
nás šťastné. Dne 13. září 2007 v přímém
přenosu televize ČT24, krátce před 13. ho-
dinou, vyhlásil ministr pro místní rozvoj
Jiří Čunek oficiální výsledky soutěže. Vítě-
zem 13. ročníku soutěže z celkového
počtu 13 se stala obec Havlovice. Kromě
tohoto obrovského úspěchu jsme dosáhli
ještě dalšího historického úspěchu. Stali
jsme se 1. obcí v Královehradeckém kraji,
které se podařilo v celé 13ti leté historii
soutěže zvítězit v celostátním kole. A ještě
pro doplnění, loňského ročníku soutěže
Vesnice roku 2007 se zúčastnilo celkem
264 obcí. Slavnostní vyhlášení celostátního
kola soutěže se uskutečnilo v našem kul-
turním domě 16. listopadu. Zúčastnilo se
ho přes 300 lidí. Opět více než 100 oficiál-
ních hostů v čele s hejtmanem Královehra-
deckého kraje, řadou poslanců, senátorů,
zástupců ministerstev a vyhlašovatelů sou-
těže, představitelé všech 13ti obcí, které
zvítězily v krajských kolech, zástupci okol-
ních obcí a další hosté. Celé slavnosti
přihlížel novodobý symbol naší obce Hav -
lovický vodník. Oslavy s bohatým dopro-
vodným programem se opět vydařily
a všichni zúčastnění Havlováci byli pa-
třičně  hrdí na to, co jejich obec dokázala.

...SOUTĚŽ VESNICE ROKU

(pokračování z předchozí strany)
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1. Místní komunikace na Králově kopci
– položení asfaltového krytu včetně obrub

na stávající štěrkovou komunikaci na
nové zástavbě rodinných domků na
Králově kopci včetně terénních úprav,
odvodnění a dopravní značení

Celkové náklady 1 500 000,– Kč
Dodavatel Strabag a.s.

2. Instalace tepelného čerpadla
v kulturním domě

– tato stavba byla započata v prosinci 2006
a dokončena v červnu 2007

– kulturní dům je od října 2007 vytápěn
tepelným čerpadlem švédské firmy IVT
o výkonu 55kW, které odebírá teplo
z hlubinných vrtů

Celkové náklady 2 378 334,– Kč
Z toho dotace z :
EU/ERDF/ 1 600 116,– Kč
SFŽP 228 587,– Kč
Kr. úřadu 229 000,– Kč
Dodavatel: Ing. Dušan Stejskal, Náchod

3. Další úpravy v kulturním domě
– výměna radiátorů na sále, v bufetu

a vstupní hale
– úprava topení v kotelně
– drobné zednické práce
– nové ozvučení sálu
Celkové náklady: 350 000,– Kč

4. Dokončení rekonstrukce sportovního
areálu

– nová asfaltová příjezdová komunikace
– rekonstrukce prodejního stánku
– nové osvětlení kluziště
– zámková dlažba
Celkové náklady: 1 200 000,– Kč
Z toho dotace Kr. úřadu 200 000,– Kč

5. Oprava povrchu cyklotrasy č.4018
– povrch místní komunikace od mostu

U Mandle, okolo rybníka Jindra smě-
rem na Ratibořice byl zpevněn celo-
plošným penetračním postřikem

Celkové náklady: 310 000,– Kč
Z toho dotace Kr. úřadu 75 000,– Kč

6. Asfaltová místní komunikace
ve Svobodném

– na štěrkový povrch kopcovité části bu-
doucí turistické trasy směrem na Úpici byl
v délce 320 m položen asfaltový povrch

Celkové náklady: 500 000,– Kč
Z toho dotace LEADER ČR 353 000,– Kč
Dodavatel: Strabag, a.s.

7. Projektová dokumentace
most U Mandle

– zajištění studia a následně projektové
dokumentace ke stavebnímu řízení na
stavbu mostu U Mandle

Celkové náklady: 350 000,– Kč
Z toho dotace Kr. úřadu: 336 000,– Kč

8. Vesnice roku 2007
– zajištění průběhu oslav vyhlášení kraj-

ského a celostátního kola soutěže včetně
propagačního materiálu a videofilmů

Celkové náklady: 430 000,– Kč
Z toho dotace: 500 000,– Kč

Kromě tohoto výčtu větších akcí byla
provedena i řada menších
– vybudování štěrkové příjezdové komu-

nikace ke stavební parcelám na Malé
Straně

– nový asfaltový povrch včetně obrub na
rozcestí na Malé Straně

– zajištění projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na zajištění stability
skalního masívu nad mostem ve Vsi

– zajištění projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na rekonstrukci obec-
ního vodovodu

– odtěžení říčních náplavů v korytě řeky
Úpy

– oprava štěrkové komunikace ve Svo-
bodném

– instalace 5 ks nových sloupů veřejného
osvětlení

– vybudování nové základny pro kabelo-
vou televizi

– nákup 2 ks kontejnerů na plasty
– prořez stromů v urnovém ráji

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ

PLÁN PRÁCE OBCE
NA ROK 2008
Jedná se pouze o návrh. Konečná
verze bude schválena na 1. veřejném
zasedání zastupitelstva obce v březnu.
V letošním roce počítáme s možností
realizace některých větších akcí, na
které žádáme o dotace z Evropských
fondů. Na dotace však není právní
nárok, proces schvalování je zdlou-
havý a složitý. Akce budou realizovány
podle toho, jak s žádostí uspějeme.

Jedná se o tyto akce:
– výměna trubního řádu obecního

rozvodu z Hořejšího konce na Po-
pluž v délce 1 160 m

– zajištění stability skalního masívu
nad mostem ve Vsi

– výstavba nového mostu U Mandle

Z akcí, na které bychom měli mít za-
jištěny finanční prostředky:
– rekonstrukce WC v kulturním

domě
– oprava a nátěr střechy, zateplení

stropu, nátěr oken, výměna dveří
únikového východu v kulturním
domě

– rekonstrukce WC na základní škole
– oprava asfaltové komunikace v Ko-

bylinci
– asfaltová komunikace kolem byto-

vek
– vybudování vodovodní a kanali-

zační přípojky k novým stavebním
parcelám U Zvoničky

Nová příjezdová komunikace ke stavebním parcelám na Malé Straně

Výměna osvětlení kolem kluziště



V loňském roce udělala naše obec další
velký krok k tomu, abychom vytápění
budov v majetku obce převedli na ekolo-
gické. Po budově obecního úřadu, který je
vytápěn spolu s tělocvičnou u Čápů elek-
trokotlem, po budově základní a mateřské
školy, která je od roku 1999 vytápěna leh-
kým topným olejem, přišla řada na kul-
turní dům. Ten byl od roku 1981, kdy byl
zkolaudován, vytápěn dvěma kotli na
pevná paliva. Ty byly již značně zastaralé,
a hlavně se jimi nedařilo zajistit odpovída-
jící teplotu pro nejrůznější kulturní, spor-
tovní a společenské akce po celou dobu
jejich trvání. Proto bylo rozhodnuto o za-
jištění nového moderního vytápění. Po
dvou letech vyřizování žádosti o dotaci na
Státním fondu životního prostředí došlo
koncem roku 2006 k podpisu smlouvy. Tak
mohla stavba začít. Ještě v prosinci bylo na
obecním pozemku za kulturním domem
vyvrtáno 8 ks 100 m hlubokých vrtů. Do
nich byla vsunuta hadice HDPE 40x3,7
mm. Hadice ze všech vrtů jsou vyvedeny
a propojeny v podzemní šachtě, odkud
vede potrubí do suterénu kulturního
domu. Další práce pokračovaly v létě 2007.
Jako nová kotelna byla po drobných  úpra-
vách využita bývalá uhelna. Sem bylo na-
instalováno tepelné čerpadlo švédské firmy
IVT Greenline D 55 o výkonu 55 KW
a příkonu 18 kW, jako bivalentní zdroj
elektrokotel o výkonu 48 KW a na ohřev
teplé užitkové vody 2 ks bojlerů, každý
o objemu 500 litrů. Celé toto zařízení bylo
napojeno na stávající rozvody a v září uve-
deno do provozu. Dodavatelem stavby byla
firma ing. Dušan Stejskal z Náchoda. Te-
pelné čerpadlo pracuje v systému země –
voda. Teplo je odebíráno z hlubinných vrtů
a pro jeho přenos je využit líh, kterým jsou
naplněny hadice ve vrtech. Zkušenosti
z tříměsíčního provozu ukázaly, že zařízení
je snadno ovladatelné. Nepotřebuje žád -
nou obsluhu a je schopno zabezpečit poža-
dovanou teplotu na nejrůznější pořádané
akce. Vzhledem k tomu, že na zajištění
provozu kotelny není zapotřebí žádné
placené obsluhy, je po ekonomické stránce
vytápění KD minimálně srovnatelné s tope -
ním hnědým uhlím při současných cenách.

Cenová rekapitulace:
Celkové náklady na akci: 2 378 334 Kč
Dotace ze SFŽP: 228 587 Kč
Dotace z EU /ERDF/: 1 600 119 Kč
Dotace z krajského úřadu: 229 000 Kč
Vlastní zdroje obce: 320 628 Kč

Vzhledem k rozsáhlým investicím v po-
sledních letech se náš kulturní dům stal
jedním z nejmodernějších a nejlépe vyba-
vených v širokém okolí. Díky tomu se stal
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VYTÁPĚNÍ KULTURNÍHO DOMU TEPELNÝM ČERPADLEM

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

Nová kotelna v kulturním domě s tepelným čerpadlem

Na území obce Havlovice je spalování listí a trávy zakázáno!!! Tento odpad lze kom-
postovat 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 poru-
šení tohoto zákazu bude postupováno dle zákona o přestupcích. Věříme, že čisté ovz-
duší je věcí nás všech a že si ho nebudeme záměrně znečišťovat.

SPALOVÁNÍ TRÁVY A LISTÍ

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

ale i turnaje v nohejbale a volejbale. O kva-
litní chod kulturního domu se už dlouhá
léta stará jeho správce Josef Dvořáček. Na
každou akci jsou sál i ostatní příslušenství
vždy vzorně připraveny, přesně podle po-
žadavku pořadatelů.
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Obecní vodovod byl vy-
budován v akci Z v letech
1959 – 1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetr-
žitě obec Hav lovice. Na pro-
vozování vodovodu byl
vypracován a dne 12. 1. 2005
Krajskou hygienickou stanicí

Královehradeckého kraje schválen nový
Provozní řád vodovodu Hav lovice. Povo-
lení k provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu vydal KÚ Královéhradeckého
kraje dne 17. 6. 2004 a odpovědným zá-
stupcem určil ing. Pavla Dvořáčka starostu
obce. Celková délka vodovodního potrubí
bez přípojek je 12 000 m. Na takto dlou-
hém potrubí se mohou vyskytovat poru-
chy, o kterých nevíme. Vyzýváme tímto
každého, kdo objeví podezřelý průsak
vody, aby to ohlásil na obecním úřadě.
Pravidelné rozbory pitné vody provádí dle
provozního řádu Zdravotní úřad Trutnov.
Podrobné výsledky jsou k dispozici na
obecní úřadě. Cena vody za odečítací ob-
dobí 1. 7. 2007 – 30. 6. 2008 pro obyvatel-
stvo je stanovena 8,– Kč/m3. Platba se
provádí na obecním úřadě od 31. 7. 02008.

Kabelová televize byla v naší obci vybudo-
vána a uvedena do provozu již v roce 1993.
Po celou dobu ji provozuje firma SATER
z Nového Bydžova. V současné době je při-
pojeno přes 160 účastníků. Skladba pro-
gramů se během roku částečně mění
v závislosti na nabídce a finančních mož-
nostech obce.

Současná nabídka programů vypadá ná-
sledovně: rádio FM2, ČT1, ČT2, ČT24,
ČT4 Sport, Nova, Prima, Markíza a 9 pla-
cených programů – Nova Cinema, Animal
Planet, Jetix, Óčko, Eurosport, Galaxie
Sport, Discovery, Hallmark.

Od září, kdy byla vybudována nová zá-
kladna pro hlavní stanici kabelové televize,
vysílá i obecní kanál. Celkem je tedy v na-
bídce 16 programů.

Poplatek za jednoho účastníka pro rok
2008 byl stanoven na 1 100,- Kč/rok. Tato
částka nepokryje skutečné náklady. Ztráta
ve výši cca 40 000,- Kč bude uhrazena
z rozpočtu obce. Závěrem informace
o možnosti provozování internetu pro-
střednictvím rozvodu kabelové televize.
S touto variantou obecní úřad nepočítá.
Musela by tomu předcházet rozsáhlá
úprava rozvodů a celého zařízení v nákla-
dech až 500 000,- Kč. Tuto službu bez
problémů zajistí bezdrátový internet, který
v naší obci provozují již 3 firmy.

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

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 ko-
munikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vznik -
lých 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 za-
jišťuje zimní údržbu na téměř 20 km místních komunikací. Vzhledem k tomuto vel-
kému 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 Tech-
nické služby Úpice. Pluhování ostatních komunikací zajišťuje Zemědělská společnost, a.s.
Svobodné Havlovice. Posyp komunikací se zajišťuje drobným štěrkem a to každý indivi-
duálně ze samoobslužných kup, které jsou rozmístěny ve všech kopcovitých částech míst-
ních komunikací a jsou zřetelně označeny značkou „Posypový materiál“. V případě
extrémního zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (náledí …) budou cel-
kový posyp zajišťovat na požádání Technické služby Úpice. Zajištění celkového posypu
komunikací po celé zimní období není v technických a hlavně ekonomických možnos-
tech obce. V zimním období je každý povinen přizpůsobit chůzi i jízdu stavu komunikací.

KABELOVÁ TELEVIZE NAŠE TELEVIZE

OBECNÍ VODOVOD

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Kameraman Jiří Středa z Úpice

Od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový sta-
vební zákon č. 183/2006 Sb. Přinesl celou
řadu změn a komplikací pro občany. Nej-
závažnější komplikaci vidíme ve zrušení
stavebních komisí v obcích. Ty ve většině
obcí bez problémů fungovaly několik de-
setiletí a občané si zde mohli jednoduchým
způsobem vyřídit povolení na drobné
stavby a stavební úpravy domů. Nyní tato
povolení vydávají příslušné stavební úřady.
Ovšem množství podkladů a vyjádření,
které je nutné doložit, vůbec neodpovídá
malému rozsahu stavby.

Další změnou je povinnost každé obce
stanovit zastavěné území obce. Tuto změnu
považujeme za přínosnou, neboť obce,
které nemají svůj územní plán, mohou ale-
spoň tímto způsobem usměrnit do té doby
nekontrolovatelnou zástavbu na svém
území. Pro obec Havlovice vymezil zasta-
věné území odbor rozvoje města a územ-
ního plánování Městského úřadu v Trut-
nově za aktivní spolupráce zastupitelstva
obce. Vstoupilo v platnost 9. 1. 2008 a na
mapovém podkladu 1:5600 je k nahlédnutí
na Obecním úřadě v Havlovicích a na
Městském úřadě v Trutnově.

Od 1. 3. 2007 na základě Dohody o vý-
ko nu působnosti stavebního řádu vyko-
nává pro naši obec veškerou činnost na
úseku stavebního zákona město Trutnov
– odbor výstavby. Zde je pro Havlovice
vyčleněn kvalifikovaný pracovník Ondřej
Šitina. Odchod z Úpice, kde se tato činnost
pro naši obec vykonávala po mnoho let, se
ukázal být dobrým rozhodnutím. Občan
potřebuje pro stavební řízení celou řadu
podkladů a vyjádření, kterou získá jedině
v Trutnově, a tak si vše vyřídí při jedné cestě.

STAVEBNÍ ZÁKON



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 odstra-
ňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky vstoupily v platnost 1. 5. 2006 a jen s malými
změnami nahrazují vyhlášky č. 1/2005 a 2/2005. Jejich úplné znění naleznete na webo-
vých stránkách obce www.havlovice.cz. Na základě uvedených vyhlášek došlo k zásadní
změně v platbě za likvidaci domovního odpadu. Původní známkový systém byl nahrazen
paušálním poplatkem na osobu. Po konzultaci s vedením firmy Transport Trutnov, která
domovní odpad z naší obce odváží a ze zkušeností z obcí, kde k podobné změně došlo, se
dalo očekávat, že množství odpadu, který občané vyprodukují, se výrazně zvětší. Výsledek
předčil všechna očekávání. Množství odpadu, které za rok 2006 bylo z naší obce vyvezeno,
bylo oproti jiným létům trojnásobné. Posuďte. za rok 2005 – 81 t, za r. 2006 – 234 t, za rok
2007 – 240 t! Nemyslíme si, že by občané ze dne na den měli najednou tolik odpadu, ani
si nemyslíme, že by ho přestali třídit, jenom ho přestali pálit!!! Občané pochopili, že tím,
že odpad spálí, nic neušetří. Za odpad mají zaplaceno, i kdyby žádný neměli. Věříme, že
je to i výsledkem masivní osvěty. Občané snad začínají chápat, že spalováním domov-
ního odpadu v kamnech vypouštějí jedovaté a často i karcinogenní látky do ovzduší
sami sobě. Čistota ovzduší v topném období je věcí nás všech. I nadále však vidíme, jak
se z některých komínů valí štiplavý a hustý dým. Tyto domy budeme evidovat a proti ma-
jitelům budeme tvrdě postupovat v souladu se zákonem O ovzduší. Spalování odpadu
musí v naší obci přestat. Dalším problémem je spalování nekvalitního uhlí nebo kvalit-
ního uhlí, ale v nekvalitních kamnech. Velkou roli hraje i neodborná obsluha kotle a ne-
dokonalý a nevymetený komín. Zamyslete se každý nad tím, že i když nespalujete žádný
odpad, přesto otravujete souseda dýmem z komína. Nikomu se to nelíbí a kvalitu ovzduší
v obci to výrazně zhoršuje. Věříme, že odstraněním všeho uvedeného dokážeme naše
ovzduší zlepšit. Zlepšení by se mohlo potvrdit ve výsledcích měření kvality ovzduší, které
bychom mohli provést už příští topnou sezónu.

JEŠTĚ KRÁTCE K VYHLÁŠKÁM Č. 1/2006 A 2/2006

1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
O místním poplatku za provoz sys-
tému shromažďování, třídění a od-
straňování komunálních odpadů.

Její doslovné znění je k dispozici na obec-
ním úřadě a webových stránkách obce.
Z toho nejdůležitějšího vybíráme:
– poplatek za odvoz platí každá fyzická

osoba, která má na území obce trvalý
pobyt

– za objekt, sloužící k rekreaci (chata, cha-
lupa), kde není hlášena k trvalému po-
bytu žádná osoba se platí poplatek
odpovídající výši poplatku za jednu
osobu

– pro rok 2006 každý obdržel výpočet po-
platku – pokud však došlo v budoucnu
k jakékoliv změně (narození, úmrtí, od-
hlášení nebo přihlášení trvalého pobytu,
prodej objektu), je každý povinen tuto
skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní
úřad

– sazba poplatku na rok 2008 činí
400,– Kč/osobu/rok. Částka, která se
hradí svozové firmě je 428,– Kč/oso-
bu/rok – rozdíl hradí z rozhodnutí za-
stupitelstva obec Havlovice

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

– chataře a chalupáře nelze od poplatku
osvobodit!

– poplatek je každý povinen uhradit nejpoz -
ději do 28. 2. příslušného roku a to buď:
a) hotově na obecním úřadě
b) poštovní poukázkou
c) bankovním převodem na účet obec-

ního úřadu č. 1303696329/0800
u Čs. spořitelny Trutnov variabilní
symbol je číslo popisné nebo evi-
denční (domu, chaty)

– nezaplacený poplatek bude vyměřen
platebním výměrem, může být navýšen
až o 50 % a lze ho vymáhat do 3 let, kdy
poplatková povinnost vznikla

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
O nakládání s komunálním a staveb-
ním  odpadem

Na základě této vyhlášky jsou všichni po-
vinni:
– domovní odpad třídit, odděleně ukládat

a předávat k dalšímu využití (sklo,
plasty, železo, papír, nebezpečný odpad)

– ukládat domovní odpad pouze do sběr-
ných nádob (popelnic) a určených pytlů

– zajistit si na svůj náklad dostatečný
objem sběrných nádob

– touto vyhláškou je zakázáno spalování
veškerého odpadu na otevřeném oh-
ništi a v topeništích, která nejsou přímo
určena ke spalování odpadů
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ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU

A nyní odpověď na otázku – Co občan za
uhrazený roční poplatek dostane?

– v zimním období od 1. 11. do 30. 4.
každý týden

– v letním období od 1. 5. do 30. 10. 1x za
2 týdny odvoz neomezeného množství
domovního odpadu uloženého v popel-
nicích nebo plastikových pytlích

– 1x ročně odvoz nebezpečného odpadu
a starého železa

– 2x ročně odvozy starého papíru
– v podzimních měsících odvoz zeleného

odpadu ze zahrádek
– pravidelné vyprazdňování kontejnerů

na sklo a plasty
– čistou a nezamořenou vesnici

I v roce 2008 bude domovní odpad odvážet
opět firma Transport Trutnov. Svozovým
dnem je úterý. Jakékoliv reklamace ihned
řešte na jejich telefonním čísle
499 828 342. Odpad Vám bude odvážen
z vlastních popelnic nebo pronajatých
od firmy Transport, nebo uložený v ige-
litových pytlích, které zdarma obdržíte
na obecním úřadě v Havlovicích nebo
v prodejně potravin Jánošík. Do míst,
která jsou obtížně dostupná hlavně v zimě,
byly umístěny velkoobjemové kontejnery
(Kobylinec, Podhradí – Vlachovi, Svo-
bodné).

PROJEDNÁVÁNÍ
PŘESTUPKŮ
Od 1. 1. 2007 na základě veřejno-
právní smlouvy projednává město
Trutnov pro naši obec za úplatu pře-
stupky 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 sou-
žití uvedené v § 49

c) přestupky proti majetku uvedené v
§ 50

d) ostatních přestupků proti pořádku
ve státní správě a samosprávě uve-
dené v § 48

V případě spáchání uvedených pře-
stupků 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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SKLO, PLASTY
Na čtyřech místech v obci ( u vjezdu k by-
tovce čp. 280, u prodejny Jánošík, u dře-
věné 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 dal-
ších potravin, polystyrén, PET lahve od ná-
pojů, 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 pro-
dejny 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 kontej-
ner, 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 nebez-
pečný odpad likvidovat jindy, může si na
obecním úřadě  vyzvednout nálepky, které
na odpad nalepí a pak ho může zdarma
odvézt do sídla Technických služeb v Úpici
(ulice Pod Městem). V roce 2007 činily ná-
klady na odvoz a uložení odpadu 31 000,–
Kč.

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad – ze zahrádek a veřejných
prostranství odveze obecní úřad zdarma.
Odpadem ze zahrádek se rozumí zbytky
zeleniny, květiny…v přiměřeném množ-
ství. Hromady posekané trávy a shraba-
ného listí budeme odvážet pouze za úplatu.
Zelený odpad bude odvážen jedenkrát
týdně v podzimních měsících. Přesný ter-
mín bude vyhlášen obecním rozhlasem.

Podle posledních informací je možné
odvážet zdarma posečenou trávu do bio-
plynové fermentační stanice do Úpice u
Sparty. 

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

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Nové osvětlení u rodinných domků U Zvoničky

Těžení náplavů v korytě řeky Úpy

Výstavba nového plotu u kaple sv. J. Nepomuckého



(dokončení na následující straně)

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

Již několik let zpracovávám pro Havlovické
noviny povídání o TJ Sokol a v posledních
letech si kladu otázku, co všechno zde psát.
Je třeba zvolit hlavně délku a styl pří-
spěvku. O dění ve sportovním areálu
a o činnosti všech složek sportovního
klubu by se daly popsat celé tyto noviny.
Vždyť každý oddíl si vede svoji vlastní kro-
niku. 

Začnu asi zázemím veřejného sporto-
vání. Začátkem roku 2007 jsme se pustili
do rekonstrukce WC a koupelny v hlav-
ní budově. Dosavadní záchody a hlavně
koupelna již neodpovídaly hygienickým
požadavkům a ani kapacita nevyhovovala
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HAVLOVICKÝ TJ SOKOL V ROCE 2007
zázemí pro moderátory sportovních akcí.
V květnu firmy Zelinka a Strabag vybu-
dovaly příjezdovou komunikaci k řece,
zám kovou dlažbu za stánkem a stání
pro kola. Během prázdnin jsme obdrželi
dotaci 200 tisíc Kč z Královéhradeckého
kraje na rekonstrukci osvětlení hokejového
hřiště. Firma Štěpánský zlikvidovala staré
osvětlení a během září instalovala osvětlení
nové. V letošním roce nás obec podpořila
částkou necelých 900 tisíc Kč. Celkové
náklady na výše zmíněné práce a další
údržbu jsme vyčíslili na téměř 1,2 milio-
nu Kč.

Na jaře loňského roku jsme vytvořili
podmínky pro letní celodenní provoz ve
stánku. Sháněli jsme provozovatele těchto
služeb. Po zvážení obdržených nabídek se
výbor TJ rozhodl o vlastním provozování
občerstvení ve stánku. Chtěli jsme, aby
provoz areálu byl pravidelný, v době, kdy
je hezky, ale také v době, kdy počasí spor-
tovcům úplně nepřeje. Dnes se dá hodno-
tit tento provoz jako velmi úspěšný. Nejde
snad ani o finanční zisk z prodeje, ale
hlavně o to, že je vytvořeno zázemí jako
služba pro všechny sportující i pro odpo-
čívající spoluobčany. Na letošní sezónu
sháníme opět prodejce do stánku z řad
mladých brigádníků. Informace podám na
tel. 777 005 790.

Nesmíme však zapomenout na sport.
V našem areálu i mimo něj uspořádali čle-
nové TJ Sokol Havlovice v roce 2007
takřka 50 sportovních akcí. Sportovci
z Havlovic se zúčastnili odhadem 150
sportovních podniků v blízkém i širokém
okolí. Pokusím se jen letmo vzpomenout
na nejdůležitější sportovní události loň-
ského roku. Hlavní událostí je jistě 30. roč-
ník turnaje HAPO. Kromě fotbalu zde byli
ke shlédnutí parašutisté, velbloud a mažo-
retky. Mistrovství České republiky v malé
kopané pod názvem Pohár vítězů pohárů
se u nás konalo na přelomu června a čer-
vence. Jedinečným úspěchem bylo 3. místo
našeho družstva doplněného o několik
mladíků z Úpice. Kdo z vás má doma bron-
zovou medaili z mistrovství ČR? Družstvo
HAFA Hav lovice získalo bronz též v 1. Ha-
vlovické Tropical lize. Havlovičtí nohejba-
listé se zúčastnili pod názvy „Vodníci“
a „Hastrmani“ mnoha nohejbalových tur-
najů, v kterých získali několik pohárů.
Výborně reprezentovali Havlovice v mo-
ravských Popovicích, kde se zúčast nili
nohejbalového turnaje i s vodníkem Jar-
dou. Jarní tenisové ligy se zúčastnilo ve
3 ligách a 2 čtyřhrách celkem 40 hráčů
a zvítězil náš starosta Pavel Dvořáček.
Podzimní tenisové ligy se ve čyřech li-
gách dvouher a jedné  čtyřhře zúčastnilo

Budování zpevněných ploch pod atrakcemi na dětském hřišti

Nová asfaltová komunikace ve sportovním areálu
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50 hráčů a zvítězil Petr Friebel. Lukáš
Řezníček zvítězil v pětidílném minigolfo-
vém turnaji jen o pouhý bod před
Zdeňkem Honzerou. V září se konala
Havlovická olympiáda. Po těžkých bojích
v 8 soutěžích byl stav vyrovnán. O vítězi
rozhodly hody na koš. V nich vyhrál pravý
břeh – tedy i celou olympiádu. Naše děti
se zúčastnily okresních a krajských kol
Zimního pětiboje a Atletického čtyřboje.
Šlapeťáci opět vyráželi každý čtvrtek na
své pravidelné vyjížďky do okolí. Volej-
balisté a streetbalisté se zúčastnili ně-
kolika turnajů v okolí. Hokejisté odehráli
vítězný zápas v pardubické ČEZ aréně
proti týmu Old Boys Úpice. O prázdninách
se konaly turnaje v pingpongu, petanque
a ruských kuželkách. Všechny věkové
kategorie pravidelně cvičí v tělocvičně
u Čápů

Činnost TJ Sokol je v posledním roce
neuvěřitelně rozsáhlá. O všech sportovních
akcích vás pravidelně informujeme na
stránkách www.havlovice.cz pod odkazem
sport.

Bylo to hodně povrchní zhodnocení, ale
ti, kteří se o sport zajímají, tak si informace
jistě najdou. Na závěr bych chtěl poděko-
vat  obci Havlovice, Svazku obcí Jestřebí
hory, Královéhradeckému kraji za finanční
podporu, cvičitelům, organizártorům tur-
najů a sportovních akcí a výboru  za kva-
litní chod TJ Sokol.

Jsem přesvědčen, že na zisku titulu Ves-
nice roku 2007 ČR má nemalou zásluhu i
náš areál. Jsem potěšen, že vynaložené
obecní peníze vracíme touto cestou zpět. 

„A tak to má byt, tak je správně!“ 

Mgr. Jaroslav Balcar
předseda TJ Sokol Havlovice

Parta, bez které by se HAPO nekonalo

Účastníci havlovické olympiády – sportovní zápolení pravý břeh–levý břeh

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

V souladu s ustanovením § 25 odst. 4h) zá-
kona 458/2000 Sb. vyzýváme všechny
 vlast   níky a nájemce pozemků, na nichž se
nachází venkovní vedení elektrických roz-
vodových sítí, k odstranění nebo okleštění
stromoví a jiných porostů, ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
i bezpečnost osob v blízkosti zařízení.
Podle ustanovení citovaného Energetic-
kého zákona a souvisejících norem se
nesmí žádná část ovocných a okrasných
stromů (větví i kmenů) přiblížit k vodičům
vedení nízkého napětí ve vzdálenosti

VÝZVA PRO VLASTNÍKY A UŽIVATELE POZEMKŮ V OBCI

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

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

ností 7 m od krajního vodiče na obě
strany

– od 35 kV do 100 kV včetně je vymezená
vzdálenost 12 m od krajního vodiče na
obě strany

– v ochranném pásmu nadzemního ve-

dení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m. 

V případech, kdy by mohlo při požadova-
ných pracích dojít k ohrožení bezpečnosti
osob, poškození vedení nebo přerušení
jeho provozu, vyžádejte si předchozí sou-
hlas společnosti ČEZ – Distribuční služby,
s.r.o. Pokud nebude provedeno okleštění
porostů, provede potřebné práce energe-
tická společnost vlastními prostředky,
dřevní hmota bude ponechána na místě.
Bližší informace na zákaznické lince
840 840 840.

K ODSTRANĚNÍ NEBO OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ



Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Hav lovicích 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 pře-
čtení všech zpráv za uplynulý rok násle -
dovalo drobné občerstvení. Měsíce leden
a únor byly dále věnovány teoretické pří-
pravě členů jednotky. Zúčastnili jsme se
okrskových školení v Libňatově. 29. 1. 07
byla tématem bezpečnost práce, 26. 2. 07
jsme byli seznámeni s možnými úrazy při
požárech a 12. 3. 07 byla tématem zdravo-
věda. 

Preventista Zdeněk Kraus v únoru pře-
dal ředitelce základní školy v Havlovicích
Lence Čepelkové nové metodické pokyny
pro účast dětí mateřských a základních
škol v soutěži „Požární ochrana očima
dětí“. Pod vedením svých učitelek se děti
z obou škol i tento rok svými literárními
a výtvarnými pracemi (výkresy) této sou-
těže opět účastnily a některé z nich získaly
hezká umístění v okresním i krajském kole
soutěže.

V měsíci březnu jsme pořádali další roč-
ník naší hasičské zábavy spojené s vepřo-
vými hody. Tuto významnou a nejen hasiči
dobře hodnocenou akci navštívilo v loň-
ském roce rekordních 350 lidí. Všichni se
výborně bavili až do ranních hodin. 

V měsíci dubnu jsme zakoupili část
schváleného materiálu. Pro potřeby soutěží
byly zakoupeny dvě kompletní sady hadic,
nový pákový rozdělovač a materiál pro
stavbu překážek. Dále jsme začali s přípra-
vou na blížící se soutěžní sezónu v požár-
ním sportu a se stavbou překážek. 30. 4. se
nám podařilo uspořádat pálení čarodějnic.
Tato znovu obnovená akce se konala na
louce za školou. Pro občany byla připra-
vena pětimetrová hranice, bohaté občer-
stvení a nás potěšil velký zájem místních
spoluobčanů.

Již od začátku měsíce května jsme každé
pondělí věnovali  tréninkům na hasičské
soutěže. Na první soutěž v letošním roce
jsme odjeli již 11. května do Zábrodí,
odkud jsme si v obou kategoriích muži
i ženy přivezli druhé místo. Týden nato
18. května se konala okrsková soutěž
v Maršově. Zde se nám podařilo zvítězit
a odvézt si putovní pohár. V tomto měsíci
jsme se zúčastnili ještě soutěže v Hajnicích.

Začátkem měsíce června se pro děti
konal Dětský den. Zde jsme se podíleli jed-
nou atrakcí na jeho organizaci. Dále jsme
se účastnili soutěží ve Vlčicích, okresní
soutěže ve Dvoře Králové, Rtyni v Pod-
krkonoší, ve východočeské hasičské lize
v Horní Radechové a soutěže v Dubenci. 

Dne 7. července 2007 vstoupili do man-
želského svazku náš člen Emil Kraus se
svou chotí Martinou Švábovou. K tomuto
jejich kroku jim u vjezdu do Havlovic bla-
hopřálo dvanáct našich členů.

Na konci měsíce července uspořádal ve-
litel místní jednotky námětové cvičení  pro
místní členy zásahového družstva. Na sou-
těžích jsme se prezentovali v Provodově
a Bernarticích. 

Po krátké prázdninové pauze jsme se
v polovině srpna zúčastnili soutěže v sou-
sedním Libňatově a dále pak Poháru Je-
střebích hor ve Strážkovicích. Během
tohoto měsíce byla naše obec poctěna ná-
vštěvou krajské hodnotící komise v soutěži
Vesnice roku 2007, kde se i náš sbor pre-
zentoval svou ukázkou z rozmanité čin-
nosti. 25. srpna se pak ve sportovním
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Družstvo našich mužů těsně před startem závodů

Družstvo našich žen při závodech o „havlovický pohár“

(dokončení na následující straně)

areálu za školou konalo vyhlášení kraj-
ského kola této soutěže. Naši členové
a členky pomáhali s organizací. 

Po vítězství obce v krajském kole k nám
do vesnice 8. září zavítala celostátní hod-
no tící komise. Opět jsme se prezentovali
svou výstavkou. Hned druhý den ráno nás
bohužel zasáhla velmi bolestivá zpráva.
Náhle zemřel náš dlouholetý starosta sboru
pan Jaroslav Kocián. S tímto dlouholetým
členem a funkcionářem  okresního sdru-
žení jsme se naposledy rozloučili 13. září
na úpickém hřbitově.  Dále jsme se v tomto
měsíci prezentovali na soutěžích v Úpici,
Stolíně, Mladých Bukách a na východočes -
ké hasičské lize v Novém Městě nad Metují.

15.září jsme pořádali hasičskou soutěž
Havlovický pohár, která byla zařazena do



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

místo druhé. Ženy v letošním roce přebí-
raly pohár hned devětkrát, 3x za druhé
místo a 6x za místo třetí. V celkovém hod-
nocení Východočeské hasičské ligy obsa-
dily 7. místo z 26 hodnocených družstev,
kde dosáhly v takto kvalitní soutěži dva-
krát na třetí místo. 

V měsíci listopadu jsme pomáhali se za-
jiš těním akce vyhlášení celostátního kola
Vesnice roku 2007, kterou naše obec vy-
hrála. Doufáme, že i naší činností jsme
mohli přispět k tak významnému výsledku
v této soutěži a vážíme si toho, že můžeme
být součás tí subjektu, který si říká Vesnice
roku 2007.

Závěrem roku jsme začali s přípravou
výroční valné hromady, nakoupili zbýva-
jící schválený materiál a provedli zazimo-
vání techniky. 

Z výčtu dalších činností  v tomto roce
jsme dvakrát provedli umytí asfaltové plo-
chy hřiště a dále pomohli s úpravou řádu
obecního vodovodu v prameništi Muchov.
Kromě námětových cvičení jsme k žádné
živelné pohromě ani požáru nemuseli vy-
jíždět. 

Závěrem této zprávy bych chtěl poděko-
vat všem členům a členkám, kteří se svým
volným časem podíleli na zajištění akcí po-
řádaných Sborem dobrovolných hasičů,
dále pak na údržbě a opravách techniky
a na jiných akcích spojených s hasiči. Po-
děkování dále patří všem členkám a čle-
nům soutěžního družstva, kteří reprezen -
tují náš SDH a obec Havlovice na soutě-
žích v požárním sportu. Hlavní poděko-
vání patří Obecnímu úřadu v Havlovicích
v čele se starostou Ing. Pavlem Dvořáčkem
za nemalé finanční prostředky, bez kterých
bychom tuto práci nemohli dělat. 
TO BYL ROK 2007 …………………

Martin Dvořáček 
Velitel SDH Havlovice 
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První pátek v měsíci říjnu jsme byli svo-
láni sirénou na námětové cvičení pořádané
okrskem Úpicko. Cvičení proběhlo v naší
obci. Úkolem jednotek byla dálková do-
prava vody z řeky Úpy od Mandle na Pi-
cimberk k rodinnému domku našeho
nového starosty Jaroslava Jansy, který po
smrti p. Kociána ho nahradil ve funkci.

Letošní sportovní sezóna se nám vyda-
řila. Zúčastnili jsme se 19 závodů. Obě
naše soutěžní družstva mužů i žen odvedla
obrovský kus práce a dosáhla dobrých vý-
sledků. Muži v letošním roce stáli na po-
myslné bedně jedenáctkrát. Z toho 4x za
první místo, 2x za druhé místo a 5x za
místo třetí. V celkovém hodnocení Výcho-
dočeské hasičské ligy obsadili 19. místo
z 64 hodnocených družstev a v poháru sta-
rosty okresního sdružení Trutnov obsadili

...ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2007

(pokračování z předchozí strany)

Družstvo našich žen při požárním útoku v Havlovicích

Od 1.4.1997 nabyla účinnosti vy-
hláška č. 1/97 O používání pyrotech-
nických 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 veřej-
ných budov, v jejich těsné blízkosti
a dále tam, kde by jejich používání
ohrožovalo bezpečnost, zdraví a ma-
jetek osob.

PYROTECHNICKÉ
PROSTŘEDKY

Pálení čarodějnic na louce u sportovního areálu
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Úprava asfaltové komunikace na Malé Straně

Obecní traktor se vydává na cestu k novému majiteli

Nová asfaltová komunikace na Králově kopci

Penetrační nástřik na cestě za rybníkem Jindr

Výstavba nových domů U Zvoničky

Pouťové atrakce ve sportovním areálu
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ra

Koncem roku 2007 došlo k dohodě mezi obcí Havlovice a neziskovou organizací
DIVADLO z Hradce Králové. Cílem dohody bylo zajistit v našem kulturním domě
pořádání kvalitních klasických divadelních představení. Tento druh kultury, pokud
pomineme pravidelná vánoční představení našich dětí, doposud v Havlovicích chyběl.
Snahou neziskové organizace DIVADLO v čele s ředitelem Tomášem Langrem je
nabídnout lidem úspěšné komedie amatérských divadelních souborů a odpoutat je tím
od sledování jednoduchých televizních seriálů reality show. Komedie jsou vybírány na
Českých a Slovenských festivalech a následně pak odehrány v divadlech v Hradci
Králové, Opočně, Letohradě, Pot štejně a v Havlovicích. Po velmi úspěšném prvním
divadelním představení Jeden a jedna jsou tři, které se uskutečnilo v našem kulturním
domě 18.1.2008 Vás zveme na další komedii.

Více informací na stránkách www.dobredivadlo.cz.

HAVLOVICKÉ DIVADLO

vstupné: 100 Kč



Oprava sádek v areálu ČRS v Havlovicích u rybníka Jindra

Naše organizace byla založena v roce 1928
jako rybářský spolek. V roce 1958 došlo
k přejmenování na Český rybářský svaz,
pod jehož hlavičkou naše organizace pů-
sobí dodnes.

V roce 1928 spolek čítal 26 zakládajících
členů. Milníkem v historii členské základ ny
byl rok 1958, kdy vznikl Československý
rybářský svaz a byl zaznamenán velký ná-
růst členské základny a to z 26 na 70 členů.
V současné době naše členská základna čítá
540 dospělých členů, z toho 36 žen, mládež
15–18let 25 členů a rybářský „potěr“ (mlá-
dež do 15let) čítá 45 mladých rybářů. Cel-
kem tedy naše organizace sdružuje 610
členů jak z Úpice tak i z blízkého okolí.

Činnost naší organizace spočívá přede-
vším v chovu ryb a to od stádia plůdku až
po násadové a tržní ryby.

V neposlední době se potýkáme s mno-
ha problémy v chovu ryb. Mezi největší
patří již předem prohraný boj s chráně-
nými predátory jako jsou volavka pope-
lavá, kormorán velký, čáp černý, vydra
říční a norek. Tito vetřelci jsou u nás pře-
množeni a tím způsobují velké ztráty na
chovných a sportovních revírech.

Další důležitou činností naší MO je  práce
s mládeží. Této aktivitě přikládáme velkou
váhu, neboť dobrá výchova každého mla-
dého rybáře se nám vrací v pozdější době.

Mladí rybáři jsou rozděleni do 3 krouž-
ků a scházejí se na schůzkách pravidelně
každý měsíc. Učí se poznávat druhy ryb
a vodních živočichů jak po stránce teore-
tické (zimní měsíce), tak i po stránce prak-
tické(jaro, léto, podzim), kdy navštěvují
sportovní revíry.

Naše organizace udržuje velmi dobré
vztahy s organizací v Kalbe Milde v Ně-
mecku. Jednou za rok se mladí rybáři se-
jdou ke společnému zápolení a změří
dovednosti v rybolovné technice a v chy-

tání ryb udicí. Poslední ročník konaný
v loňském roce v Havlovicích vyšel našim
mladým rybářům na výbornou. Naše dvě
družstva obsadila první dvě místa. Letošní
ročník se bude konat na půdě partnerské
organizace.

Každým rokem se členové naší organi-
zace schází na výroční členské schůzi, kde
se hodnotí hospodaření organizace za uply-
nulý rok a členská základna se seznamuje
s plány MO na rok následující. Neodmysli-
telně k tomuto dni patří i rybářský spole-
čenský večer, který letos bude v pořadí 24.

Letošní rok je pro naši organizaci o to
významnější, jelikož slavíme 80. výročí
svého vzniku.

Závěrem bych chtěl poděkovat obci
Havlovice za dlouholetou podporu naší
MO, bez které by rybáři v Havlovicích ne-
mohli existovat.

Petrův zdar Martin Kult
předseda MO
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MÍSTNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU

Havlovice
Monika Pulchartová 

Jedna horská říčka teče,
údolím se líně vleče.
Vlevo, vpravo lesy, kopce
a už tu jsou Havlovice.

Nikdo neznal tuto obec,
tomu bylo ale konec.
Tvrdá práce způsobila,
že je obec pěkná, milá.

K tomu hřiště pro sportovce
cvičí se tu prostě hladce. 
Hrajeme tu volejbal, 
tenis, golf a nohejbal.

A pak se tu zrodil nápad,
všichni se ho snaží chápat. 
O vesničku nejhezčí
v naší zemi vezdejší.

Vesnice se přihlásily
a pak v září vyhlásili:
Havlovice zvítězily
a vesnicí roku byly.

Vše se řádně oslavilo,
jedlo, pilo, šumařilo.
Cenu řádně převezmeme
a most třeba postavíme.

Příští rok to zkusme znova,
hájit titul bude dřina.
Bojovat o nejhezčí
vesničku tu v podhůří.

Rybářské závody mládeže na rybníku Jindra



Myslivecké sdružení Barchovan do-
vršuje v letošním roce 30 let svého půso-
bení. 22. ledna 1978 se sloučila tři
myslivecká sdružení – MS Havlovice,  MS
Libňatov a MS  Radeč. Tato sdružení měla
v této době 2 894 ha. V současné době je-
jich honitba má rozlohu 2 335 ha. Členská
základna čítá 31 členů.

Ohlédneme-li se zpět k r. 2007, můžeme
konstatovat, že bylo dosaženo dobrých vý-
sledků. V březnu byl uspořádán tradiční
myslivecký ples. Posléze jsme na výroční
členské schůzi hodnotili svoji činnost za
rok 2006 a byl zvolen nový výbor. V čele
stojí předseda Karel Španěl, mysliveckým
hospodářem byl zvolen Jaroslav Prouza.
Výbor je pětičlenný.

V průběhu roku byla odpracována celá
řada brigád jak na údržbě mysliveckých za-
řízení, tak při pomoci na akcích pro a.s.
Svobodné Havlovice.

Na úseku myslivosti byl rok 2007
úspěšný. Díky dobré péči myslivců i mírné
zimě došlo k nebývalému přírůstku mladé
zvěře a tím i přírůstku černé zvěře. Členové
MS prováděli ochranu nově založených
porostů kukuřice, kde bylo odpracováno
na 350 hodin. Pro ochranu porostů byly
organizovány nátlačky na černou zvěř. Čle-
nové MS začali v rámci své činnosti více
podporovat zaječí zvěř, a proto vybudovali
ochranné ohrádky okolo zaječích krme-
lečků.

V minulém roce bylo uloveno 50 ks di-
vočáků (l kňour, l bach., 15 loňčáků, 33
selat), 49 ks srnčí zvěře (17 srnců, 18 srn,
12 srnčat ) 42 ks lišek, 1 zajíc, 50 kachen
a 50 bažantů. Z těchto úlovků je třeba vy-
zvednout především ulovení trofejově sil-
ného srnce, který bude oceněn stříbrnou
medailí. Dále pak se podařilo ulovit
kňoura o váze 142 kg, který dosáhne také
velice dobré bodové hodnoty a patřičného
ocenění.

MS platí za pronájem honitby honeb-
nímu společenství Havlovice 32 tisíc korun
a za nákup jadrného krmiva pro zvěř 30
tisíc korun. Provádíme léčení srnčí zvěře
medikamenty v granulích. Vynakládáme
finance a mnoho pracovního úsilí na vy-
lepšení životního prostředí pro ochranu
zvěře (výsadba keřů, stromků ve středu ho-
nitby), na vybudování zásypu pro bažanty,
kachny a nově se vyskytující koroptve na
šesti místech honitby. Jsou budována a ob-
hospodařována myslivecká zvěřní políčka,
kde je pěstována obilní směska, slunečnice,
luskoviny a topinambury. Tato činnost nás
stojí cca 25 tisíc Kč.

Bohužel v r. 2007 jsme museli oslovit
policii ČR. Zjistili jsme několik případů
pytláctví v honitbě. Byly nalezeny kusy
srnčí zvěře, která byla zabita prokazatelně

neznámou osobou. Mnoho dalších kusů
srnčí zvěře bylo nalezeno v průběhu roku
stržených pytlačícími psy. Další problém je
nekázeň některých návštěvníků přírody,
kteří svým chováním ruší klid zvěře hlavně
v době kladení mláďat.

Toto je pouze část z naší bohaté činnosti
jak v oblasti myslivosti tak i v oblasti spo-
lečenské činnosti.

V roce 2008 plánujeme mimo jiné
dokončení investice na zkulturnění pro-
středí chaty na Tylově paloučku. Organi-
zujeme na 15. 3. 2008 tradiční ples.
Z výtěžku tohoto plesu budeme financovat
provoz mysliveckého sdružení. Nadále bu-
deme zlepšovat podmínky pro rozšíření
drobné zvěře a pod.

Myslivecké sdružení si nesmírně cení
dobré spolupráce s honebním společen-
stvím Havlovice, které nám pronajímá ho-
nitbu. Věříme, že i nadále budou dobré
vztahy se subjekty zemědělsky hospodaří-
cími v honitbě a všechny případné pro -
blémy budou řešeny k všestranné spoko-
jenosti. Myslivecké sdružení spolupracuje
i s dalšími společenskými organizacemi –
s rybáři, s hasiči apod. Velký dík patří
především obci Havlovice, která naši čin-
nost každoročně velmi podporuje.

Všem jmenovaným děkujeme a přejeme
úspěšný rok 2008.

Myslivosti zdar
Myslivecké sdružení Barchovan

Havlovice
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BARCHOVAN

Kňour o váze 142 kg se svým střelcem

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 Havlovi-
cích. Ten po provedeném místním šetření zjistí, zda-li strom nemá estetickou, histo-
rickou 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 ter-
mínu od 1. 11. do 31. 3.

KÁCENÍ STROMŮ



Sešel se rok s rokem a jeden z lednových
úkolů v mém kalendáři zní: „Napsat článek
do Havlovických novin!“

Ale o čem? Vždyť většina z Vás havlo-
váků už naši školku, i to, co se v ní děje,
dobře zná (ať již z předešlých Havlovických
novin, z internetových stránek www.hav -
lovice.cz, z programu  www.nase televi -
ze.cz, z propagace v prodejně, ze suliharské
nástěnky na poliklinice v Úpici, ze škol-
ního časopisu, z veřejných akcí a vystou-
pení či z osobního setkávání)! Nebudu
tedy podrobně popisovat celý loňský školní
rok, jen se zastavím u dvou důležitých věcí.

Po úspěšné desetileté spolupráci mateř-
ských škol Suchovršice, Libňatov a Havlo-
vice jsme v dubnu 2007 založili oficiální
Občanské sdružení SULIHARA. Přiklá-
dám článek, který vyjde v jarním čísle ce-
lostátního časopisu Informatorium.

Co je to SULIHARA?
Napovíme zeměpisným místopisem:
Planeta Země… světadíl Evropa… Česká
republika… Východní Čechy… okres
Trutnov… region Jestřebích hor… obce
Suchovršice, Libňatov a Havlovice. Ještě
stále nevíte…? Nevadí, tak čtěte dál.

Historie spolupráce všech mateřských
škol v našem okolí se počítá již na několik
desetiletí (návštěvy kult. představení, atle-
tické závody, branné závody, Hvězdicové
štafety…). Specifika městských a vesnic-
kých školek však vedla k bližší spolupráci
MŠ Suchovršice, Libňatov, Havlovice
a Radeč, která byla zahájena ve školním
roce 1994–1995. 

Historickým mezníkem se však sku-
tečně stal až rok 1997. Pod názvem „Čaro-

děj z království SULIHARA“ se 14. 3. 1997
konal karneval v havlovické školní tělo-
cvičně a náš název byl tu! Tak tedy SU =
Suchovršice, LI = Libňatov, HA = Havlo-
vice, RA = Radeč – to je naše SULIHARA.
Čtyři jednotřídní vesnické mateřské školy
s podobnými materiálními podmínkami,
s podobnými vzdělávacími plány a s uči-
telkami, které jsou naladěny na stejnou
strunu. Rády dají něco navíc i ze svého
volna, mají spoustu zajímavých nápadů
a mnohdy zapojí do své práce známé či
svoji rodinu.

V tomtéž roce byla také započata tradice
každoročních veřejných vystoupení „Slu-

níčko“. První ročník se konal 21. 5. 1997
v Suchovršicích za účasti zástupkyně
České školní inspekce. O rok později
(v roce 1998) ukončila svoji spolupráci MŠ
Radeč a tak slabika „RA“ v názvu sdružení
představuje slovo „radost“.

A radosti si opravdu užíváme. Jen na-
mátkou a pro inspiraci: sportovní odpo-
ledne „Cvičí celá rodina“, kde byla
podmínkou účast tří věkových kategorií,
akce „Kloboučku, hop!“ s netradičními po-
krývkami hlavy, společné plavání v trut -
novském bazénu s vodními hrátkami
a soutěžemi, Drakiády na Větrné hůrce, ví-
tání nového století na úpické hvězdárně,
účast na republikové přehlídce Mateřinka,
oslavy Dětských dnů s různými tématy
(Námořnický den, Indiánský den, Jako do-
spěláci, či Módní přehlídka), výlety do
Krkonoš, do ZOO, do Jičína – města
pohádky, nebo Velká párty s Inkou Rybá-
řovou… Další podrobnosti na www.sucho -
vršice.wz.cz, www.libnatov.cz,   www.hav-
lo vice.cz.

V letošním roce jsme oslavili již desáté
výročí naší spolupráce. Po celý rok probí-
haly různorodé akce v projektu „Les“, které
vyvrcholily společným sázením stromů.
U každé školky a také v úpickém parku,
který leží na pomyslné spojnici mezi na-
šimi školkami, roste vždy jeden strom „Su-
liharník“. A máte vidět, jak si je děti chrání!
U příležitosti oslav jsme také vydali pa-
mětní brožuru, která mapuje naši dosa-
vadní činnost a prezentovali jsme se na
Dni spolků regionu Jestřebích hor a při vý-
stavě výtvarných prací s názvem „Jaro, léto,
podzim, zima – celý rok je přece príma!“
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ZPRÁVIČKY OD HASTRMÁNKA Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Havlovická mateřská školka

Děti z mateřských školek z Havlovic, Libňatova a Suchovršic

(dokončení na následující straně)



Vyvrcholením oslav pak byla velká pře-
hlídka v úpickém divadle. V předsálí byly
instalovány nejlepší práce z výtvarné, lite-
rární a fotografické  soutěže „Moje ves-
nice“, jejíž věková hranice byla od jednoho
roku do sta let! Diváci z řad dětí i mládeže
mohli ve dvou vystoupeních shlédnout
cvičení s trampolínkami, pohybové ta-
nečky, říkadla a básničky, zpívání s kyta-
rou, hru dětí na zobcové flétny či pochod
malých mažoretek. Těší nás, že jednotlivá
vystoupení nejsou jen prezentací té které
školky, ale že dokážeme dát dohromady
také společné skladby jako např. mažo-
retky, pískání na flétny či pohybovou
skladbu „Země dětí“. Celým programem
nás provázeli naši maskoti – suchovršický
Permoník, libňatovský Dubiňák a havlo-
vický Vodník.

Dostali jsme se do podvědomí široké ve-
řejnosti v okolí, pro naši věc jsme nadchli
spoustu dospěláků a možnost čerpání
grantových peněz nás také přivedla
k tomu, že jsme v  roce 10. výročí od na-
šeho vzniku založili oficiální Občanské
sdružení SULIHARA. A je to prima –
zkuste to také. Neboť dobrá spolupráce za-
vazuje, motivuje a hlavně baví!  (Konec ci-
tátu)

To bylo malé ohlédnutí do minulosti.
A co čeká naši školku dál?  Budeme se
chystat na velké oslavy: 1. září 2009 totiž
naše školka oslaví padesátiny!!!

Cítíme významnost tohoto výročí,
a proto bychom jej rádi důstojně oslavili.
Máme v plánu vydání prvního souborného
almanachu, který by měl zmapovat historii
MŠ, zajímavosti v jejím životě, přehledně
sepsat všechny zaměstnance i děti, které
školku od jejího vzniku navštěvovaly. Zde
se asi budeme muset obrátit s prosbou
o pomoc na některé z Vás – pamětníky. 

Nechystáme jen samotný almanach,
chtěli bychom také před oslavami vytvořit
co největší leporelo (tedy skládací knížku)
s Vašimi kresbami na téma „Moje dětství“.
A pokud se nám to (i díky Vám) povede,
zkusíme jej zapsat do české knihy rekordů. 

Vlastní oslavy by potom měly vyvrcho-
lit při oslavách Dne dětí v červnu 2009. 

Pozvánka na závěr:
MŠ Hastrmánek, 28 dětí,
učitelky – Yvona Friebelová
a Šárka Šebková,
školnice Anděla Králová,
provoz MŠ: 6.30 – 15.30 hodin.
Přijďte se k nám podívat, popovídat si,
sdělit nám Vaše nápady, připomínky.
Dveře naší školky jsou stále otevřené!

Yvona Friebelová, leden 2008
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...ZPRÁVIČKY...
(pokračování z předchozí strany) Do havlovické školy jsem nastoupil 1. srpna 2007. Byl jsem si vědom toho, že zaplnit

místo po paní ředitelce Lence Čepelkové nebude vůbec jednoduchý úkol. Mnohokrát jsem
přemýšlel, zda tuto úlohu zvládnu, zda budu v této nové úloze spokojen. Výhodou bylo, že
jsem 16 let působil ve speciální škole v Hořičkách, nejprve 8 let jako učitel 1. až 3. třídy
a potom jako ředitel. 

Celkem brzy po nástupu jsem se aklimatizoval. Skvělý místní kolektiv mě přijal v po-
hodě a já jsem zatím maximálně spokojený. Snažím se pokračovat v trendu paní ředitelky
s drobnými inovativními prvky. Novinkou je jistě školní časopis Havlováček, v kterém čte-
náři najdou aktuální informace o dění ve škole a webové stránky školy, které jsou pravi-
delně po každé akci aktualizovány.

A nyní již k průběhu roku 2007. Tak jako každý rok, tak i vloni byl hned po vánočních
prázdninách zahájen plavecký výcvik. Na „plavečák“ jezdíme do Trutnova se všemi dětmi.
Ve školním vzdělávacím programu máme zakotveno plavání i pro prvňáky a druháky. Tra-
diční školní ples se opět konal v hostinci Amerika. Uskutečnil se zápis do 1. třídy, nako-
nec v září nastoupilo 13 prvňáků. V únoru jsme s dětmi malovali obrázky s hasičskou
tematikou. Masopust jsme slavili průvodem vesnicí v maskách až k Obecnímu úřadu, kde
jsme dostali od pana starosty koblihy a mašírovali jsme zpět. Tradiční akcí je vynášení
Morany, které se zahajuje na horním konci obce „U Lávky“. Jsme rádi, že se tato akce stává
neoddělitelnou součástí jara pro velký počet obyvatel a průvod čítá rok od roku více a více
Havlováků. Na jaře se pravidelně účastníme sběru odpadků pod názvem Igelitiáda, kterou
pořádá ZŠ Lány. V květnu pořádáme Zdravotnický víceboj pro děti z okolních škol a Běh
Květy Lelkové. V červnu jsme strávili den a noc pod stany na plovárně. Tradičně se v ob-
řadní síni v kulturním domě loučíme se čtvrťáky. Tentokrát dochází též k neobvyklému
loučení. Zaměstnanci i děti se loučí s paní ředitelkou Čepelkovou.

Ale jak ukázal čas, nebylo to loučení navždy. Již začátkem školního roku jsme se do-
hodli na spolupráci ve vedení zájmového kroužku Hra na flétnu a na občasných zástupech
při nemocích, což jsem záhy využil. 

Školní rok 2007–8 jsme zahájili 3. září. Během podzimu jsme absolvovali exkurze na
výstavu zvířat, na skládku, na pilu a rybárnu. Shlédli jsme výstavu hub a také si ji ve škole
udělali. Byli jsme v divadle na představení Šípková Růženka a Zlatovláska. Z odpoledních
akcí zmiňuji Dýňovou party, posvícenskou a vánoční dílnu. V sobotu 15. prosince jsme
uspořádali divadelní představení Kouzelný stromeček spojený s prodejní výstavou vánoč-
ních svícnů a ozdob. Z výtěžku akce jsme navštívili vánoční ZOO. I u nás ve škole nadě-
loval Ježíšek. 

A nyní k plánům do příštího roku. Chtěl bych v prvním patře školy zrekonstruovat WC,
neodpovídají dnešním hygienickým normám. Dále bych chtěl společně s panem starostou
připravit projekt na celkové zateplení budovy, výměnu oken, půdní vestavbu a tepelné čer-
padlo a podat jej ve výzvách do evropských fondů. Úspěch či neúspěch bude záležet na
kvalitě připraveného projektu. Pevně věřím, že se nám nějaké finance podaří získat. 

Závěrem děkuji všem zaměstnancům školy za spolupráci v roce 2007.
Mgr. Jaroslav Balcar

ředitel školy

Vánoční představení žáků základní a mateřské školy

HAVLOVICKÁ ŠKOLA V ROCE 2007



Nejočekávanější v roce je vždy letní ju-
nácký tábor. Již poněkolikáté se konal
v Ruprechticích v Javořích horách spolu
s naším střediskem ve Rtyně v Podkrko-
noší. Tři skauti z našeho oddílu zde splnili
nejobtížnější zkoušku, která potrápí duši
i tělo – Tři orlí pera. 

Pro mnoho z nás vrcholem prázdnin byl
Úsvit nového století skautingu. Připojili
jsme se tak k oslavám výročí prvního
skautského tábora, který se konal v Anglii
na ostrově Brownsea. Tento den, 1. srpna,
se vydali skauti z celého světa na nejvyšší
vrchol nebo kopec svého okolí, aby zde při-
vítali první den nového skautského století.
My jsme tuto akci pojali po svém. Vypravili
jsme se už o den dříve autobusem do Velké
Úpy. Odtud jsme vystoupali na Portášky,
Růžohorky a došli až pod Sněžku – k od-
bočce na traverz do Malé Úpy. Pod Sněž-
kou jsme přečkali noc a ještě za tmy se
vydali na vrchol naší nejvyšší hory. Nej-
prve jsme obdivovali překrásný východ
slunce a v osm hodin ráno jsme společně
s polskými kolegy hromadně obnovili
skautský slib.

Jedno podzimní sobotní odpoledne
jsme si připnuli na klopu žluté špendlíky
a vydali jsme se do Dvora Králové, kde se
již tradičně hraje hra Stínadla. Hráči jsou
rozděleni na přívržence Losny a Mažňáka
– to ale příznivcům foglarovek netřeba vy-
světlovat. Nechyběly zde Rychlé šípy, Ama-
zonky, Bratrstvo kočičí pracky ani Široko
s ježkem v kleci. Po neúprosném a několi-
kahodinovém boji byla hra u konce. Pro le-
tošek se Velkým Vontem stal Losna, snad
i díky tomu, že jsme i my bojovali na jeho
straně.

Poslední akcí byla skautské Vánoce
a spo lečným vánočním dárkem pro dru-
žinu mladších skautů byly nové skautské
šátky.

A co si přát do budoucna? Z mé strany
snad jen více volného času, více nových
členů a ať mají dosavadní členové chuť do
další práce.

Za celý 3. oddíl Medvědi Havlovice dě-
kujeme za toleranci a bezplatné používání
klubovny. 

Se skautským pozdravem Špion, Hrach,
Růža, Kyti, Špunt, Šimpanz, Losna, Bo-
houš, Páťa a Páťa, Asterix a Obelix,
Chroust a Čmelák, Mamut a Asfalt, Puclyk
a Skippy. 
A pokud chcete zjistit, kdo se skrývá pod
těmito přezdívkami a nebo se o nás dozvě-
dět něco víc, můžete navštívit naše webové
stránky www.junak-havlovice.estranky.cz
nebo se  přijít podívat na naše pravidelné
schůzky.

Aneta Kalužná – Puclyk
& Skippy – Veronika Kalužná
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Letní junácký tábor v Ruprechticích

Dá se říci, že loňský rok byl pro náš oddíl
úspěšný. Nabrali jsme nové členy a tak měl
junák ke konci roku celkem 17 členů,
z toho 3 fungují jako vedení a krotí 14
svých svěřenců.Poslední člen pracuje jako
externista a pomáhá s přípravou a zabez-
pečením akcí.

Jako předchozí roky jsou hlavní činností
pravidelné schůzky, které se konají jednou
týdně. Mladší skauti a skautky – vlčata
a světlušky se scházejí každý čtvrtek,
družina starších skautů se schází indi-
viduálně dle možností. Program jsme se
snažili vytvořit vždy takový, aby každého
zaujal, naučil se něco nového, zasportoval
si a vyzkoušel si věci, které ještě nikdy
nezkusil.

A teď již ke zhodnocení naší celoroční
činnosti. První společnou akcí byl středis-
kový víkend na Myslivecké chatě v Jestře-
bích horách. Dubnové počasí se ukázalo
jako aprílové, ale i tak jsme si víkend užili. 
Loňský rok byl pro skauting obzvlášť výji-
mečný – konaly se oslavy k založení 100 let
světového skautingu. Akce probíhaly
během celého roku a největším svátkem
byla Šátková metropole v Praze konaná
24. 4. 2007 – v den svátku svatého Jiří –
patrona skautů. Sešlo se zde asi 5000
skautů a skautek ze všech koutů naší země
a tedy i z Havlovic. Hlavní náplní byly
oslavy na Staroměstském náměstí a pokus
o překonání rekordu o největší skautský
šátek světa. Pro mnohé bylo velkým lákad-

lem, že účastníci měli na řadu památek
vstup zdarma.

Další „oslavnou“ akcí bylo NKKK aneb
Naším krajem křížem krážem – dálkový
pochod po našem kraji. Trasa vedla z No-
vého Města, do Pekla, na Dobrošov, Žalt -
man, odtud do Žacléře, Albeřic na Pomez-
ní boudy a přes  Sněžku do Špindlerova
Mlýna. Na pochodující čekaly po cestě
hlídky a kontroly, na kterých se musely
plnit nejrůznější úkoly.

Z humanitárních akcí stojí za zmínku
pro nás již tradiční Kapka Naděje. Kapka
veřejnou sbírkou získává peníze na rozvoj
registru dobrovolných dárců kostní dřeně.
Kapkou si starší skauti plní své roverské
heslo: „Sloužím“. Naším úkolem bylo oslo-
vovat na benzinové stanici ve Rtyně přijíž-
dějící řidiče a nabídnout jim, zda nám
nechtějí přispět do zapečetěné kasičky. Na
oplátku jsme jim na jejich vozidle umyli
přední sklo. Celkem jsme vybrali 5700 Kč.
Družina starších skautů – Sajvenů se zúča-
stnila v roce 2007 dvou klání. Jedním
z nich byl Svojsíkův závod – soutěž mezi
skautskými družinami, ve které naši skauti
vybojovali 2. místo. Druhým kláním byl
Florballový skautský zápas.

Na rozloučení se školním a zároveň
skautským rokem jsme pořádali Skautlym-
piádu. Noc jsme přečkali v olympijském
městečku – spali jsme v klubovně nad
obecním úřadem a závodili v nevšedních
disciplínách.

SKAUTOVÁNÍ 2007 ANEB OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNUTÝM ROKEM



V letošním roce 27. října uplyne 100 let,
kdy se v Havlovicích narodila tato vý-
znamná postava československého žen-
ského sportu. Její rodiče zde měli
zahradnictví (dnes Vlčkovi), kde od ma-
lička tvrdě pracovala. Ve 14 letech začala
lyžovat a v 18 letech jela svůj první závod
v Malých Svatoňovicích. V roce 1932 zís-
kala svůj první titul mistryně republiky
v běhu na lyžích. Celkem jich získala dva-
náct. Závodila i v trojkombinaci (běh,
sjezd, slalom). Startovala za Sokol Havlo-
vice a Slavii Praha. Byla všestrannou spor-
tovkyní. V zimě lyžovala, v létě se věnovala
lehké atletice, házené a přespolnímu běhu.
Byla i spoluzakladatelkou ženského fotba-
lového družstva Slavie Praha. V květnu
1953 získala titul zasloužilá mistryně
sportu. V tomto roce ukončila aktivní
sportovní činnost. Po zbytek života se vě-
novala trenérské a cvičitelské činnosti.
Zemřela 27. 8. 1986

Na počest jejího významného výročí
bude v říjnu letošního roku odhalena na
budově školy pamětní deska.

Do bohatého života naší obce přispívají
svojí činností i naši spoluobčané dříve na-
rození – naši důchodci. Připomeňme si,
čím si zpestřili svůj život v uplynulém roce.
Na organizování jejich činnosti se podílely
paní Máša Míková a paní Věra Merxbaue-
rová, roz. Kuldová.

Nový rok zahájili svojí účastí na tradič-
ním Tříkrálovém koncertu Městské hudby
z Úpice v kulturním domě v Havlovicích.
Nechyběli ani na besídce ke Dni matek,
kde se potěšili vystoupením našich nej -
menších dětí z mateřské a základní školy.
Během roku absolvovali dva zájezdy za
nákupy do Polska. Někteří z nich si zašli
do solných lázní. Kratší cestu uskutečnili
linkovým autobusem na Hořičky. Zde si
prohlédli výstavu paličkování a pletení
košíků.

Velký zájem bývá vždy o celodenní
výlet za památkami a krásami naší vlasti.
Nebylo tomu ani jinak v září loňského
roku. O ten se zasloužil pan Karel Petira st.
Nechyběla prohlídka Otmuchovského
jezera v Polsku. Další zastávkou byla jes-
kyně Na Pomezí. Celková trasa prohlídky
v jeskyni činí 430 m. Zpřístupněna veřej-
nosti byla v r. 1955. Je vzdálena od obce
lázně Lipová 2 km. Po obědě v Lipové jsme
pokračovali v cestě do Králíků. Zde je
poutní dům na Hoře Matky Boží spojený
s klášterem. Hora Matky Boží je architek-
tonickým monumentem a pokladnicí
umění. Všichni účastníci zájezdu byli s vý-
letem spokojeni a už se těší na další
v r. 2008.

V činnosti důchodců nechyběla ani
osvětová činnost. S velkým zájmem si vy-
slechli fundovanou přednášku Pharm Dr.
Pavla Řádka O léčivých bylinách a i ne-
méně zajímavou přednášku na téma Bo-
lesti zad.

Největší událostí roku v naší obci bylo
vyhlášení Havlovic „Vesnicí roku 2007“.
I zde byli důchodci zastoupeni velkou
měrou jak na sportovním hřišti v srpnu
2007, tak v listopadu v kulturním domě,
kde probíhalo slavnostní vyhlášení vý-
sledků celostátního kola Vesnice roku
2007.

Mnozí se zúčastnili i slavnostního ote-
vření Dřevěnky v Úpici. Protože se dů-
chodci zajímají o dění v naší obci, velká
část jich navštěvuje pravidelně i plenární
zasedání obecního zastupitelstva.

Nezapomněli ani na svoji vedoucí paní
Mášu Mílovou a navštěvovali ji v době ho-
spitalizace v nemocnici v Trutnově i u její
dcery.

Vedle své činnosti dovedli se i bavit a být
veselí. Uskutečnili dvě posezení při dob-
rém občerstvení v hostinci Amerika. K ve-
selí přispěla hudba a tanec. Dvě příjemná
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V loňském roce nás opustili:
1. Václav Kosinka  čp. 9
2. Hilda Grundmannová čp. 90
3. Jaroslav Kocián čp. 276
4. Jiří Grulich čp. 272
5. Miroslav Hruška čp. 12
6. Marie Součková čp.147

Narodili se:
1. Marek Vejvoda čp. 88
2. Sabina Kábrtová čp. 9
3. Adam  a Jindřich Kopřivovi  čp. 194
4. Filip Kotlovský čp. 45
5. Dagmar Macourková čp. 180
6. Karolína Janusová čp. 344
7. Anežka Dupilková čp. 189
8. Jana Nývltová čp. 155
9. Štěpán Astr čp. 97

10. Tomáš Zelinka čp. 339

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2007
je 900.

Občanská komise vyzývá manžele, kteří
oslaví v roce 2008 nebo v dalších letech zla-
tou svatbu – 50 let společného života, aby
se přihlásili na Obecním úřadě v Havlo -
vicích.

OBČANSKÁ KOMISE

KVĚTA LELKOVÁ

Květa Lelková

ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V R. 2007
posezení s pohoštěním se uskutečnila
v klubovně na obecním úřadě.

Stalo se již tradicí letní setkávání dů-
chodců a posezení na Tylově paloučku
opět při dobrém jídle, pití, hudbě a zpěvu.

Na závěr naši důchodci děkují obec-
nímu zastupitelstvu za finanční příspěvek
na svoji činnost. Děkují i všem organizáto-
rům v čele s paní Mílovou za přípravu
všech akcí v roce 2007.

Chtěli bychom touto cestou pozvat
i další havlovické důchodce do našich řad.

Naše Havlovice
Anetka Patáková (3. ročník)

Protéká zde řeka Úpa
někde klidně, někde bublá,
ve znaku je sám pan Vodník,
v Havlovicích schází mu jen pomník.

Máme rybník  s rybárnou,
výlov rybáři vždy zvládnou.
Vízmburk je hradu část,
stojí dlouho, ubíhá mu čas.

Naše obec Havlovice
hezká je jak pohlednice,
máme školu, školku, hřiště,
zastavte se u nás někdy, třeba příště.

Vesnice  je činorodá,
pomáhá nám starosta i rada,
naše skutky to jen tvrdí
na titul jsme právem  hrdi.

Družstvo, obchod, hospoda
všude dobrá nálada,
sejdeme se na bále,
zatancujem na sále.

Pošta, úřad, živnosti
služby nám vždy zajistí,
chalupy, domy, chaty
ráda tady bydlím, no a ty?
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V sobotu 16. června 2007 ve 12:00 byl start jubilejního 25. ročníku Úpění na Úpě. Na trasu
11 km dlouhou korytem řeky od Šiškovského mostu v Havlovicích do Ratibořic se vydalo
úctyhodných 84 plavců na 31 netradičních plavidlech. Plavce neodradil ani nízký stav
vody v řece, a tak davy přihlížejících měly co obdivovat. Mezi nejkrásnější plavidla zvolili
diváci plavidlo Šmoulů, Křižník Aurora, Simpsonovi, letadlo Gripen, zedníci, příslušníci
VB, posádku na velorexu a další. Podmínkou dokončení Úpění je zdolání Viktorčina
splavu v Ratibořicích. To se všem posádkám zdárně podařilo. Slavnostní vyhlášení a pře-
dání cen proběhlo tradičně na Pohodlí za doprovodu skupiny Rohořez. Již teď se těšíme
na další ročník, kde pořadatelé očekávají účast až okolo 40 plavidel!!! 

26. ročník se pořádá v sobotu 14. června 2008. Startuje se na obvyklém místě v Hav lo -
vicích od Šiškovského mostu a vyplouvá se v pravé poledne za každého počasí a stavu vody
v řece.

Vice informaci na www.upeni.cz

Některá z 31 netradičních plavidel při Úpění na řece Úpě

ÚPĚNÍ NA ŘECE ÚPĚ 2007

Borovice na Popluží (kresba Josef Vik)

V polích na Popluží na samé hranici
s Úpicí rostl náš nejstarší jehličnatý strom
borovice černá Pinus sylvestris. V historic-
kých materiálech se uvádí, že kolem ní
vedla kupecká cesta spojující Úpici s Čer-
veným Kostelcem přes Krákorku.  Boro-
vice se proto po staletí  stávala němým
svědkem lidských osudů. Lidé, kteří k ní
přicházeli, s úctou hleděli na tu mohutnou
nádheru.Ve svých obrazech ji takto vy-
kreslil i Karel Kapoun. Čas se však zastavit
nedá. A tak i naše borovice prožívala svůj
podzim života. Nejprve byla vylomena
jedna ze tří hlavních kosterních větví, které
tvořily korunu. Potom uschla druhá větev.
Třetí nejsilnější se ze všech sil snažila, aby
strom žil dál. Takto jsme si naši borovici
zvykli vídávat mnoho posledních let. Vy-
kreslil ji tak i náš malíř Josef Vik. V roce
2002 jsme provedli podrobnou revizi všech
významných stromů v obci. Cílem bylo vy-
hlásit některé stromy „Památnými stromy“

BOROVICE NA POPLUŽÍ

a tím jim zabezpečit dokonalou ochranu a
péči. U borovice černé bylo po celkovém
zhodnocení vzhledu a zdravotního stavu
konstatováno, že strom postupně odumírá.
Veškeré snahy o zlepšení zdravotního
stavu by byly marné. Úkolem nás všech
bylo přestárlý strom nechat v klidu a důs-
tojně dožít. Posledním dnem pro naši bo-
rovici byl 19. leden 2007. To se v noci přes
naši republiku přehnal orkán Kyrill. Stará a
zesláblá borovice už neměla sil  s větrem
bojovat. Ráno nás čekal smutný pohled na
ležící strom s kořeny vytrženými ze země.
Po důkladném proměření a zdokumento-
vání byla odklizena majitelem pozemku
panem Josefem Součkem. Bylo zjištěno, že
celý kmen až do místa větvení byl dutý a
vyhnilý. Odhalení skutečného stáří stromu
podle letokruhů se tak dalo až na kosterní
větvi. Naše borovice se dožila 278 let.
Obvod kmene byl 320 cm.

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.
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 byto-

vém domě 300 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa

chovaného  v bytovém domě téhož
držitele 600 Kč

e) za prvního psa chovaného v byto-
vém domě, jehož držitelem je poži-
vatel invalidního, starobního, vdov-
ského nebo vdoveckého důchodu,
který je jeho jediným zdrojem pří-
jmu nebo poživatel sirotčího dů-
chodu 200 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele chovaného v byto-
vém domě poživatel invalidního
starobního, vdovského nebo vdo-
veckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu anebo po-
živatel sirotčího důchodu 300 Kč

Poplatek je splatný k 31.březnu kaž-
dého roku.

MÍSTNÍ POPLATEK
ZE PSŮ



Málokterý ze čtenářů ví, co tato dvě slova
znamenají. Vysvětlení je jednoduché. Agi-
lity Sultánci je název občanského sdružení,
které vzniklo před více než třemi lety. Jeho
členové se věnují výcviku psů. Podle slov
předsedkyně sdružení Ireny Kochové:
„Členové jsou lidé zapálení pro věc, s pěk-
ným přístupem ke svým psím protějškům,
cvičí s nimi a závodí především pro radost
z pohybu a ze společně strávených chvil.“

Agility Sultánci uspořádali ve dnech
6. – 7. 10. 2007 v našem sportovním areálu
závody. Psího zápolení se zúčastnilo 80
týmů (psovod + pes) z celé republiky. Po-
řadatelé obdivovali náš sportovní areál
a přišli s myšlenkou přestěhovat svoji zá-
kladnu do Havlovic. Doposud trénovali
nedaleko náchodského zámku. Prostor
zdaleka nevyhovoval jejich představám
a jiný se jim nedařilo zajistit. Při společné
schůzce zástupců sdružení  TJ Sokol Hav -
lovice a obce Havlovice bylo rozhodnuto.
22. 11. se Agility Sultánci přestěhovali do
Havlovic. Jejich majetek je skromný –
jedna stavební buňka a cca 20 ks překážek
pro psy. Jejich výsledky za poslední 3 roky
jsou obdivuhodné. Se svými 30 členy patří
mezi velmi úspěšná sdružení. V Klubu agi-
lity České republiky v roce 2006 získali
celkem neuvěřitelných 232 umístění na
stupních vítězů v závodech v celé České re-
publice, Slovensku a Polsku. Rok 2007 byl
ještě úspěšnější. Agility Sultánci stanuli na
stupních vítězů 240 krát!!!. Odvezli si me-
daile vícemistrů z Mistrovství České repu-
bliky, Mistrovství republiky mládeže. Jejich
členka se zúčastnila i Mistrovství Evropy

juniorů v Belgii. A nejlepší na závěr. Po se-
čtení výsledků celoročního hodnocení zá-
vodů agility v ČR v roce 2007, které
organizuje Klub agility České republiky, se
„Psem roku 2007“ v kategorii Large z cel-
kového počtu 290 psů, stal Alf Border
Town předsedkyně sdružení Ireny Ko-
chové.

A co je to „Agility“? Je to nejen zábava
pro široké masy pejskařů, ale také vrcho-
lový sport, který má i svoje mistrovství
světa. Na trati, která má 12 až 20 překážek
závodí pes se svým psovodem. Ten běží
podle psa a ovládá ho pouze slovními
povely a ukazováním. Závodit může jaký-
koliv pes. Jsou pouze rozděleni podle ko-

houtkové výšky na tři skupiny: psi do 34,99
cm kategorie Small, od 35 do 42,99 cm ka-
tegorie Medium a od 43 cm výše kategorie
Large. Podle výkonnosti se řadí do katego-
rií A1, A2, A3. V České republice se ročně
koná kolem 30 závodů. Občanské sdružení
Agility Sultánci je otevřené pro všechny,
kdo chtějí se svým psem něco dokázat.
Dvakrát týdně uvidíme v našem sportov-
ním areálu velké množství nejrůz nějších
kvalitně vycvičených psů při jejich společ-
ném tréninku. Bude to jistě nejen nevšední
podívaná, ale i pro mnohé majitele psů ná-
zorná ukázka, že každý pes se dokáže vy-
cvi čit a něčemu naučit. Sultánkům pře-
jeme, aby se jim v jejich novém domově lí-
bilo, aby v barvách Havlovic dosahovali
dalších skvělých sportovních úspěchů.
Bližší informace naleznete na www.sul-
tanci.cz.
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AGILITY SULTÁNCI

Závody agility v našem sportovním areálu

Border collie předsedkyně občanského sdružení Agility Sultánci Ireny Kochové
zleva: Alf (Pes roku 2007), Lancelot, Faust

VOLNÉ POBÍHÁNÍ
PSŮ ZAKÁZÁNO
Na základě obecně
závazné vyhlášky
č. 3/2005 platné od
1. ledna 2006 se zaka-
zuje volné pobíhání
psů na veřejných pro-
stranstvích, veřejných
komunikacích a na veřejné zeleni. Po-
rušení této vyhlášky bude klasifiko-
váno 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.



Vážení spoluobčané,

dovolte nám malé ohlédnutí za činností
Umělecko-řemeslné dílny Havran se síd-
lem v Havlovicích čp. 124 (u školy). Čin-
nosti, jako je výroba a prodej užité a de-
korativní keramiky, obrazů a hlavně pořá-
dání rukodělných keramických kurzů pro
školní děti a dospělé, byly zahájeny v pod-
zimních měsících roku 2004. Kurzy rozdě-
lené do dvou pololetí si našly cca 15-23
zájemců z řad dětí a cca 5 zájemců z řad
dospělých v každém pololetí. Za Váš zájem
Vám velice děkujeme. Již pátý rok dochá-
zejí Vaše děti do keramických kurzů a to
nás inspiruje k nabídce otevřít ještě jeden
kurz pro předškolní děti. Případné zájemce
prosíme, telefonujte na číslo 603 491 242.
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UMĚLECKO-ŘEMESLNÁ DÍLNA HAVRAN

Děti v umělecko-řemeslné dílně Havran

Finanční prostředky z dotačního pro-
gramu LEADER ČR 2007 získala MAS
Království – Jestřebí hory. Výběrová ko-
mise je pak dále přerozdělovala mezi jed-
notlivé žadatele.

Jedním z úspěšně realizovaných pro-
jektů byla „Jezdecká stáj Na Popluží“ man-
želů Prou zových z Havlovic. Díky dotaci
tak ve zrekonstruovaném objektu vznikla
nová, moderní stáj s kapacitou 12 boxů. Ta
může nyní nabídnout své služby majite-
lům koní, kteří pro jejich chov nemají
vlastní zázemí, popř. dostatek času pro péči
o koně. 

Celkové náklady projektu byly 1 185 057
Kč bez DPH, z toho dotace z programu
LEADER ČR 2007 ve výši 577 000 Kč.

DOTACE Z PROGRAMU LEADER ČR 2007 PRO KONĚ

Zároveň Vás zveme k prohlídce a návštěvě
naší dílny a k případnému nákupu výrobků
z naší produkce.

Vřelé díky patří OÚ Havlovice za vytvo-
ření bezvadného zázemí, bez něhož by ne-
bylo možno provozovat keramickou
školičku a rozšiřovat naši nabídku. Taktéž
naše díky patří vedení ZŠ v Havlovicích za
doporučení našich kurzů havlovickým
žákům a jejich rodičům.

UMĚLECKO-ŘEMESLNÁ
DÍLNA HAVRAN

Havlovice čp. 124

Tel. Havránková Iva 603 491 242
Havránek Petr 736 629 907
Havránková Slávka 603 732 986

Nová jezdecká stáj
manželů Prouzových na Popluží
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Obec Havlovice získala  v roce 1997 z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj bezúročnou
půjčku ve výši 400 000,– Kč s dobou splat-
nosti 10 let. Tyto prostředky byly dle
schválené obecně závazné vyhlášky posky-
továny občanům Havlovic na opravu a mo-
dernizaci domů formou půjčky s dobou
splatnosti 4 roky a úrokem 4 %. Půjčku
jsme však museli na konci loňského roku
na MMR vrátit, a tak v roce 2008 nebudou
občanům půjčky poskytovány.

Během letošního roku se však do fondu
vrátí část finančních prostředků z již po-
skytovaných půjček, a tak předpokládáme,
že v roce 2009 budou půjčky obnoveny.

FOND ROZVOJE
BYDLENÍ

V průběhu měsíce dubna obdrží obecní
úřad od Finančního úřadu v Trutnově slo-
ženky pro všechny poplatníky daně z ne-
movitosti s trvalým pobytem v obci Hav -
lovice. Složenky s daňovou povinností a in-
formací o stavu účtu – o případném pře-
platku nebo nedoplatku si každý poplatník
vyzvedne na obecním úřadě. Složenky ne-
budou zasílány! Občané budou informo-
váni obecním rozhlasem. Daň z nemo-
vitosti je splatná do 31. 5. 2008. Platbu
daně z nemovitosti lze provést na poště
nebo v hotovosti přímo na Finančním
úřadě v Trutnově. Výše daně z nemovitosti
na rok 2008 se měnit nebude!!!

DAŇ Z NEMOVITOSTI

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

Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin

POŠTA HAVLOVICE
telefon – 499 781 020

Po 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin
Út 8.00–10.00
St 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin
Čt 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin
Pá 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY

Subjekty v Podkrkonoší získaly přes Program Leader ČR statisícové dotace

Podpora rozvoje cestovního ruchu se stala hlavním zá-
měrem regionu Království – Jestřebí hory v první vlně
získávání dotací z rozpočtu České republiky a Evrop-
ské unie. Do programu se mohli přihlásit podnikatelé
z oblasti zemědělství a lesní výroby, obce a neziskovky. 

Vzhledem k tomu, že jsem předsedou správní rady této obecně prospěšné společnosti,
inicioval jsem zpracování žádosti, aby i obec Havlovice získala finance z programu Leader
ČR. S panem starostou jsme během září zpracovali žádost na rekonstrukci budoucí cy-
klo trasy směrem ke hvězdárně. Obec se tam léta potýkala s problematikou údržby cesty po
jarním tání a po přívalových lijácích. Výběrová komise náš projekt vybrala, ale vše nebylo
jednoduché, jak by se dalo očekávat. Neuvěřitelné výmysly úředního šimla zaměstnávaly
zúčastněné osoby neuvěřitelným způsobem. Realizace tohoto projektu jakož i ostatních
akcí byla neskutečně proble matická. Přesto je příslibem úspěšnosti Království – Jestřebí
hory v evropském programu Leader, který bude vyhlášen v letošním roce. V případě úspěš-
nos ti bude možné získat do regionu okolo 70 milionů korun v průběhu následujících 5 let.

KRÁLOVSTVÍ - JESTŘEBÍ HORY

Nová asfaltová komunikace ve Svobodném částečně vybudovaná z dotace LEADER ČR

Království – Jestřebí hory o.p.s., Pod Městem 624, 542 32 Úpice, www.kjh.cz

Pro inspiraci uvádím realizované projekty. Občanské sdružení Chalupění vyměnilo
kompletně okna a opravilo omítky ve svém zemědělském muzeu v Radči, získalo na to
dotaci 441 000 korun. Jaroslav Prouza z Havlovic opravil areál na ustájení koní, na rozvoj
agroturistiky dostal dotaci 577 000 korun. Společnost PoLLoM Malé Svatoňovice nakou-
pila tři stroje – štěpkovačku, vyvážečku a korbu pro svůj plán údržby turistických tras v re-
gionu, pomohla jí přitom dotace 260 000 korun. Obec Suchovršice za získaných 158 000
a Obec Havlovice za přidělených 353 000 korun  na svých katastrech opravily přes půl ki-
lometru cyklotras. Město Úpice díky dotaci ve výši 186 000 korun vytvořilo novou ku-
chyni pro ubytovací zařízení v areálu Sparty. Obec Batňovice za získaných 254 000 korun
vytvořila dětský koutek u motorestu Klondayk. Království – Jestřebí hory o.p.s. získalo na
administraci, poradenství, účetnictví a metodickou pomoc všem žadatelům 247 900 korun. 

Každý žadatel musel přiložit vlastní podíl. Pro podnikatele to představovalo polovinu
nákladů, neziskový subjekt musel přispět dvaceti procenty. Celkově bylo v našem regionu
vynaloženo 3 958 529 korun. 

Program Leader ČR 2007 umožnil uskutečnění výše uvedených sedmi projektů. Je to
zcela nová a originální možnost, jak získat finanční prostředky pro spolky, obce a podni-
katele. Každý občan našeho regionu se mohl a stále může zapojit do aktivity v rámci pro-
jektu Místní akční skupiny  Království – Jestřebí hory. Budujeme region se společnou
budoucností. Bližší informace najdete na www.kjh.cz nebo nás osobně kontaktujte. V pří-
padě, že máte zájem o získání financí na své projekty z českých či evropských zdrojů, in-
formujte se na tel.: 777 005 790.

Mgr. Jaroslav Balcar
předseda SR Království – Jestřebí hory o.p.s. 

j.bekur @tiscali.cz



datum název sportovní akce kontaktní osoba telefon, e-mail, ...

leden Hokejová utkání Pravý vs. Levý břeh Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

20. 1. Masopustní karneval na ledě Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

únor Karneval na ledě Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

únor Volejbalový turnaj v KD Havlovice Mgr. Prokop Milan 724 761 300

26. – 29. 2. Zimní pětiboj o postup do okresního kola Friebelová Yvona

březen – červen Jarní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

13. 4. 1. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

duben – řijen Havlovická Tropical liga (malá kopaná) Tohola Miloslav 737 141 504

19. 4. Tenisový turnaj – Staré rakety Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

6. – 7. 5. Atletické závody o postup do okresního kola Friebelová Yvona

10. 5. Pochod Václavice Havlovice Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

11. 5. 2. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

17. 5. Májový streetball Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

31. 5. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Čáp Stanislav 604 702 018

8. 6. 3. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

14. 6. Volejbalový turnaj Ing. Prokop Milan 724 761 300

19. 6. Zakončení cvičební sezóny se Šlapeťáky Friebelová Yvona

21., 22. ,28. 6. 30. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola Miloslav 737 141 504

29. 6. Finále HAPO Tohola Miloslav 737 141 504

13. 7. 4. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar 777 005 790

srpen – říjen Podzimní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

9. 8. HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Čáp Stanislav 604 702 018

10. 8. 5. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

září – listopad Podzimní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

6. 9. SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let) Pitaš Jiří 603 751 357

14. 9. 6. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

27. 9., 28. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Mgr. Balcar Jan 777 851 871

27. 9. Havlovická olympiáda – Pravý vs. Levý břeh Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

12. 10. 7. Havlovice minigolf Open Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

25. 10. Tenisový turnaj čtyřhra Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790

4. 12. Čertoviny Friebelová Yvona

31. 12. Silvestrovský běh Mgr. Balcar Jaroslav 777 005 790
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH AKCÍ V ROCE 2008
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Vážení spoluobčané,
vedení obce již dlouhou dobu není lhostejná špatná kvalita ovzduší v naší obci
v topné sezoně. Bylo  učiněno již několik kroků, které by mohly vést ke zlepšení
neutěšeného stavu, ale k výraznému zlepšení doposud nedošlo. Prvním krokem
byla postupná elektrifikace obce, se kterou bylo započato již v roce 1995, a která
pokračuje až do současnosti. V obci byly za naší finanční spoluúčasti postaveny
4 trafostanice a u zbylých byl výrazně navýšen výkon. Bylo položeno několik ki-
lometrů kabelů a provedena rekonstrukce nadzemního vedení. Dnes má v pod-
statě každý dům zajištěnou možnost vytápění elektřinou. Cena za kilowatu
elektrické energie však rok od roku prudce roste. Domy, které nejsou dokonale za-
teplené, ale kterých je v naší obci absolutní většina, jsou elektřinou vytápěny jen
výjimečně. Těžko odhadovat, jakým způsobem se budou vyvíjet ceny energie na
vytápění rodinných domků do budoucna, ale elektřina nyní patří mezi nejdražší.

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva v cenách  k 1. 1. 2008

Druh paliva Spotřeba paliva/rok Náklady na vytápění Kč/rok
Hnědé uhlí 7 273 kg 21 091,–
Černé uhlí 5 667 kg 22 102,–
Koks 4 223 kg 27 499,–
Dřevo 6 575 kg 6 115,–
Dřevo brikety 5 486 kg 19 200,–
Dřevo pelety 4 579 kg 14 881,–
Štěpka 7 200 kg 20 160,–
Zemní plyn 2 376 m3 26 575,–
Propan 1 744 kg 36 614,–
LTO 1 926 kg 35 634,–
El. akumulace 21 505 kWh 38 509,–
El. přímotopy 20 408 kWh 46 672,–
Tepelné čerpadlo 6 667 kWh 17 378,–
Centrální zásob. teplem 73 GJ 22 217,–

Dalším krokem, který mohl vést ke zlepšení kvality ovzduší, bylo zavedení ploš-
ného poplatku za odvoz domovního odpadu od roku 2006. Odpadu se z naší obce
sice odváží 3x tolik, ale stále je cítit zápach ze spalování odpadu v kamnech. Lidé
jsou nepoučitelní a krajně nezodpovědní. Většina domů v obci spaluje hnědé uhlí.
Jen málokdo však v kotli umí topit. Valící se dým z komína ho snadno odhalí.

Po zvážení všech finančně dostupných dalších možností vytápění našich domů
přicházíme s touto variantou: Plošná teplofikace obce napojením domů na sou-
stavu centralizovaného zásobování teplem společnosti ČEZ, a.s. Elektrárny

Poříčí. Výhodu oproti plynofikaci spa-
třujeme v tom, že pro občany to zna-
mená nižší náklady na vytápění domů
a navíc v případě dostatečného zájmu
provede celou akci včetně přípojného
vedení z Úpice společnost ČEZ, a.s. na
své náklady bez finanční spoluúčasti
obce. V případě realizace by se jednalo
o doposud největší stavbu v obci s vel-
kým zásahem do soukromých i obec-
ních pozemků včetně komunikací.
Veškerá potrubí jsou ukládána do
země v hloubce 0,80–0,90 m. Pro do-
plnění uvádíme parametry primární
horkovodní soustavy: Teplota topného
média na vstupu do obce max. 130 °C,
na výstupu 70 °C s regulací dle ven-
kovní teploty. Nyní je na nás všech,
jestli chceme pro zlepšení ovzduší
něco udělat. Samozřejmě je topení
horkovodem dražší než vytápění
uhlím, ale za to pohodlnější. Cena uhlí
však díky ekologické dani prudce po-
roste. V případě, že se v přiloženém
dotazníku více než polovina domů
v centrální části obce závazně přihlásí
k teplofikaci, zahájí společnost ČEZ,
a.s. Elektrárny Pořičí neprodleně pro-
jekční práce. Stavební práce by byly za-
hájeny po vyřízení všech povolení
během dvou až tří let.

Pro zájemce o připojení na centralizo-
vané zásobování teplem vyplynou
pouze tyto úkoly:
– zajistit výkop a zához trasy přípojky

na svém pozemku
– zajistit průraz do domu
– uhradit náklady na pořízení výmě-

níku cca 35–40 000,– Kč (jednodu-
ché zařízení snadno umístitelné do
kotelny bez jakýchkoliv stavebních
úprav)

– ze sekundárního rozvodu v objektu
odpojit jiné zdroje tepla (uhelné
kotle apod.)

Žádáme Vás, abyste vyplnění dota-
zníku věnovali náležitou pozornost.
Jedná se o zásadní rozhodnutí, které
může naši Vesnici roku opět posu-
nout výše. Tato šance se už nemusí
nikdy opakovat. V případě jakých-
koliv nejasností při vyplňování dota-
zníku volejte zástupkyni společnosti
ČEZ, a.s., Elektrárny Poříčí
Vedoucí marketingu
Ivu Prokopovou
Tel.: 492 102 500
e-mail: iva.prokopova@cez.cz 

!!! ANKETA !!!

1. Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu do 29. 2. 2008
2. Poplatek za kabelovou televizi do 31. 3. 2008
3. Poplatek ze psa do 31. 3. 2008
4. Poplatek za odběr vody z obecního vodovodu za období 1. 7. 2007 – 30. 6. 2008 do

31. 7. 2008
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 (OÚ Havlovice): 1303696329/0800 vedeného u ČS Trut-
nov. Variabilním symbolem každého poplatníka je číslo popisné nebo evidenční.
V případě, že poplatky nebudou uhrazeny včas, bude účtováno penále.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ



Úpa je v jarních měsících vyhledávanou vodáckou řekou

Po téměř čtyřiceti letech byl znovu otevřen hostinec U Lávky (původně U Nývltů)

Vydává obec Havlovice v nákladu 750 ks. Zpracoval ing. Pavel Dvořáček, starosta obce. Schváleno radou obce dne 24. 1. 2008. Lito a tisk Retip, Červený Kostelec

RŮZNÉ

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

POUŤ V HAVLOVICÍCH
11. 5. 2008

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
12. 10. 2008

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
telefon: starosta – 499 784 061

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

POŠTA HAVLOVICE
tel. 499 781 020
Po 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin
Út 8.00–10.00
St 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin
Čt 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin
Pá 8.00–10.00 13.30–15.30 hodin

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

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

LIDOVÁ 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
Od ledna r. 2007 je zde v provozu každou
středu i solárium
vstupné
děti do 10 let 10,– Kč
děti do 15 let 20,– Kč
dospělí 50,– Kč
permanentka pro dospělé 400,– Kč (na 10x)Tradiční vynášení smrťačky


