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

Prezident republiky, hejtman Královéhradeckého kraje a zastupitelstvo obce v naší škole

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2008
V roce 2007 naše obec zvítězila
v krajském a následně i v celostátním
kole soutěže Vesnice roku. Pro obec
to byla zcela výjimečná a mimořádná událost, kterou určitě zaznamenal každý z nás. Dalo by se předpokládat, že akce takového významu
pro obec rok 2008 už přinést nemůže. A opak se stal pravdou. Hned
tři data zcela určitě vejdou do historie obce.
20. června 2008 navštívil naši
obec prezident České republiky pan
Václav Klaus v doprovodu hejtmana

Královéhradeckého kraje pana Pavla
Bradíka. Za nebývalého zájmu veřejnosti zavítal do našeho sportovního
areálu a do naší školy. Na návštěvu,
která trvala téměř dvě hodiny, budeme dlouho vzpomínat.
26. září 2008 zástupci obce Havlovice převzali v Holandsku, v obci
Koudum, při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Vesnice Evropy
2008 prestižní Evropskou cenu obnovy vesnice. Cena nám byla udělena za celkový rozvoj obce ve všech
oblastech života.

7. října 2008 zastupitelstvo obce
Havlovice na 3. Veřejném zasedání
schválilo projekt „Teplofikace obce
Havlovice“. Tímto rozhodnutím byla
odstartována příprava největší investiční akce v dějinách obce, jejíž
náklady se odhadují na 80 mil. Kč.
Takto radikálně se zastupitelé rozhodli řešit kvalitu ovzduší v naší
obci.
Rok 2008 nebyl jen rokem historických událostí a rozhodnutí. Byl to
i rok proměn obce v podobě dalších
nových domků. Byl to i rok bohatý
na sportovní, kulturní a společenské
akce. Těch bylo více jak 50 a všem,
kteří se na jejich organizaci a zajištění podíleli, patří velké uznání a poděkování.

SOUTĚŽ VESNICE ROKU 2008
Prestiž soutěže Vesnice roku každým
rokem stoupá. Je to patrné jednak z rostoucího počtu obcí, které se do soutěže
přihlašují, ale i ze zájmu dalších ministerstev, která se chtějí na organizaci soutěže podílet. Hlavními vyhlašovateli
soutěže jsou: Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova
ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo
zemědělství ČR. Spolupracujícími úřady
a organizacemi jsou Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury,
Kancelář prezidenta ČR, Společnost pro
zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz
knihovníků a informačních pracovníků
a Folklorní sdružení ČR.
Letošního kola soutěže jsem se poprvé
nezúčastnil jako starosta soutěžící obce,
ale jako člen hodnotitelské komise. Podle
regulí soutěže se starosta obce, která vyhraje krajské kolo, v dalším roce automaticky stává místopředsedou komise
a další rok pak předsedou krajské komise.
Starosta obce, která vyhraje celostátní
kolo, se v dalším roce stává předsedou celostátní komise a další rok pak ředitelem
celostátní komise. Z uvedeného vyplývá,
že jsem si soutěže v loňském roce užil
dost a to samé mě čeká ještě letos. Do
Krajského kola Královéhradeckého kraje
se vloni přihlásilo 32 obcí. Hodnotitelská
komise v počtu 10 lidí, z nich byli čtyři
starostové, každou obec navštívila a strávila zde více jak 2 hodiny. Po devíti dnech
cestování bylo rozhodnuto. Vítězem
Krajského kola se stala obec Bukvice,
okres Jičín. Slavnostní vyhlášení v této
malé obci se 138 obyvateli se uskutečnilo
23. 8. 2008. Z obcí, které byly oceněny

První tři obce v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2008
některou ze stuh, je nutné připomenout
obec Batňovice, která získala modrou
stuhu za společenský život.
Ve všech krajích se soutěže zúčastnilo
celkem 309 obcí z celé České republiky.
Jako předseda celostátní hodnotitelské
komise za účasti MMR, MZ, MK, MŽP,
Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst
a obcí, Kanceláře prezidenta, Svazu knihovníků a informačních pracovníků,
Folklorního sdružení ČR, Národního památkového ústavu a starosty obce Liptál
jsem ve dnech 1. – 7. září 2008 navštívil
všech 13 obcí, které zvítězily v krajských
kolech. 12 členů komise objíždělo
v mikrobuse sedm dnů celou republiku.
Každý den jsme navštívili 2 obce
a v každé strávili minimálně tři hodiny.
Obce byly na soutěž dobře připravené,
všude nám měli co ukázat, čím se pochlubit. Rozhodování bylo mimořádně

obtížné. Po návštěvě poslední obce se komise na týden rozešla. Poté se sešla
v Praze na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), kde bylo po několika hodinách rozhodnuto o výsledku 14. ročníku
soutěže Vesnice roku 2008. Vítězem se
stala obec Lidečko ze Zlínského kraje, na
druhém místě obec Pikárec – Kraj Vysočina a na třetím obec Malenice z Jihočeského kraje. Odměna pro vítěze byla pro
rok 2008 zvýšena z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.
Závěrem bych chtěl říci, že povinnosti
vyplývající z pravidel soutěže mi v loňském roce zabraly 21 dní. Práce to byla
úmorná a zodpovědná, ale na druhé
straně poučná a inspirující. Po takto získaných zkušenostech jsem si ještě více
začal považovat vítězství Havlovic v soutěži v roce 2007.
ing. Pavel Dvořáček
starosta obce

SOUTĚŽ VESNICE EVROPY 2008
Soutěž Vesnice Evropy 2008 o Evropskou
cenu obnovy venkova se koná jedenkrát
za dva roky. 1. ročník byl uspořádán již
v roce 1990. Do této soutěže postupují
obce, které zvítězily v celostátním kole
své země. Každá obec, která se do soutěže
přihlásila, musí zpracovat mnohostránkovou charakteristiku v anglickém nebo
německém jazyce s celou řadou povinných příloh. Potom následuje půldenní
návštěva mezinárodní hodnotitelské komise, která se s obcí důkladně seznámí.
Samotné vyhlášení výsledků soutěže proběhne v obci, která zvítězila v posledním
ročníku. A protože v roce 2006 to byla
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holandská obec Koudum, všichni zamířili právě sem. Naše obec zorganizovala
autobusový zájezd, kterého se zúčastnili
členové zastupitelstva a zástupci všech
spolků. Na cestu dlouhou více jak tisíc kilometrů jsme se vypravili ve středu 24.
září 2008 odpoledne. Po 15 hodinách
jsme dorazili do Amsterdamu, kde museli řidiči na 9 hodin přerušit jízdu. Čas
jsme využili k podrobné prohlídce hlavního města. Navečer jsme dorazili do
Koudumi, kde na místním stadionu proběhlo oficiální zahájení a slavnostní
představení zúčastněných obcí. Druhý
den po celé dopoledne jsme měli mož-

nost seznámit se s nádherně upravenou
a vyzdobenou moderní obcí o necelých
třech tisících obyvatelích. Odpoledne
přišlo na řadu slavnostní předávání cen
ve sportovní hale. Mezi více než 800 zástupci obcí z 29 zemí se rozhodně neztratilo 42 havlováků ve žlutomodrých
tričkách se znakem obce a České republiky v čele s naším vodníkem. Vítězství
si z Holandska odvezla pětitisícová obec
Sand in Taufers ze severní Itálie z podhůří Alp. Naše obec obdržela Evropskou
cenu obnovy venkova. Při jejím předávání to jeden z pořadatelů, starosta
(dokončení na následující straně)
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...SOUTĚŽ VESNICE EVROPY 2008
(pokračování z předchozí strany)

Havlováci v holandské obci Koudum

obce Koudum, Johan Winston Boekhoven komentoval slovy „O svých kvalitách
Havlovice přesvědčily provedením vzorového sportovního areálu, výstavbou
turistických a cykloturistických stezek
a dalšími opatřeními pro turisty, stejně
jako obnovou kulturního domu. Zmíněné iniciativy jsou spojeny s bohatým
spolkovým životem a společenskými
aktivitami, kterých se účastní zástupci
všech generací. Podařilo se zlepšit aktivitu obce i kvalitu života obyvatel“.
Po vyhlášení následovala společenská
zábava, kde došlo k vymazání hranic
mezi jednotlivými státy Evropy. Další
den byla na programu vyjížďka loděmi
po všudypřítomných kanálech a odpoledne projížďka autobusem po okolí.
Dnem odjezdu byla neděle 28. září 2008.
Ještě jsme stihli návštěvu rozsáhlého
skanzenu a sýrárnu v proslulém městečku Edam (česky Eidam) a pak už jen
daleká cesta domů. Všichni jsme se vraceli se spoustou nových zážitků a hlavně
s přesvědčením, že Havlovice se v Evropě
rozhodně neztratily. Na závěr je nutné
připomenout, že veškeré náklady na tuto
akci byly z 80 % hrazeny z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
Přebírání Evropské ceny obnovy vesnice v Holandsku

Náš stánek v Koudumi
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1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

805
806
798
791
780
807
836
862
868
868
874
887
878
872
868
883
876
869
861
865
899
917
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PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
1. Místní komunikace v Kobylinci
– vyrovnání vozovky,
– pokládka nového asfaltového krytu
v délce 400 metrů.
Celkové náklady
500.000,– Kč
2. Opravy a úpravy v kulturním domě
– kompletní rekonstrukce WC v obou
podlažích,
– oprava a nátěr oken a střechy,
– zateplení stropu nad sálem,
– rozšíření parkovacích ploch pokládkou nové zámkové dlažby.
Celková hodnota díla
1.020.000,– Kč
Z toho dotace z MMR
600.000,– Kč
3. Opravy a úpravy v základní škole
– kompletní rekonstrukce WC pro žáky
a personál,
– výměna 7 oken a vchodových dveří,
– výměna dlažby na chodbě,
– výroba nových šatních skříněk,
– malování a další zednické práce.
Celková hodnota díla
920.000,– Kč
Z toho dotace z MMR
400.000,– Kč
Dotace z Královéhr. kraje 123.000,– Kč

Nový asfaltový povrch v Kobylinci

4. Propagace soutěže Vesnice roku
– výroba nástěnných a stolních kalendářů a informační brožury v celkovém
počtu 10 tis. kusů,
– zajištění účasti na soutěži Vesnice Evropy 2008.
Celkové náklady
1.250.000,– Kč
Z toho dotace z MMR
1 mil. Kč
5. Úpravy hasičské zbrojnice a okolí
– snížení betonové podlahy,
– předláždění výjezdu,
– nový asfaltový povrch příjezdové komunikace.
Celkové náklady
300.000,– Kč

Budování zpevněné plochy za kulturním domem

6. Sultánci Havlovice – úprava základny
– původní stavební buňka tohoto nového havlovického spolku ve sportovním areálu doznala velkých oprav,
– vybudována nová sedlová střecha,
oprava stropu,
– rozšíření prostoru pro uložení překážek,
– pokládka zámkové dlažby.
Celkové náklady
150.000,– Kč
Kromě tohoto výčtu větších akcí byla
provedena i řada menších:
– vybudování nové štěrkové komunikace ke stavebním parcelám na Výsluní,
– výměna hlavního trubního řadu obecního vodovodu v délce 80 metrů u Zimů na Spořilově,
– vybudování nového dřevěného mostu
v Náchodci,
– zajištění výroby pamětní desky Květy
Lelkové.
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Práce na nové podlaze v hasičárně
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ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z EVROPSKÝCH FONDŮ
1. Instalace tepelného čerpadla v kulturním domě
V roce 2007 byl stávající kotel na hnědé
uhlí nahrazen tepelným čerpadlem švédské firmy IVT. Teplo je odebíráno z osmi
100 metrových vrtů.
Celkové náklady na akci činily
2.378.334,– Kč
Z toho:
– dotace ze SFŽP:
228.587,– Kč
– dotace z EU/ERDF/: 1.600.119,– Kč
– dotace z kraj. úřadu:
229.000,– Kč
2. Zajištění skalního řícení nad místní
komunikaci
Skála z červeného pískovce podél komunikace u betonového mostu ve Vsi je navětrána. Uvolněné padající kameny ohrožují bezpečnost občanů. Na zajištění stability masivu byl vypracován projekt, získáno stavební povolení a požádáno na
SFŽP o dotaci.
V roce 2008 jsme obdrželi příslib dotace
ve výši
3.800.000,– Kč
Celkové náklady se odhadují na
4.600.000,– Kč
Akce bude realizována v roce 2009.
3. Rekonstrukce obecního vodovodu
Jedná se o výměnu části obecního vodovodu v délce 1.168 metrů ze Spořilova na
Popluž. Byla zpracována projektová dokumentace, získáno stavební povolení
a v roce 2008 požádáno na Státní zemědělský intervenční fond o dotaci z Programu rozvoje venkova.
Celkové náklady na projekt ve výši
3.173.000,– Kč
Výše požadované dotace 2.856.000,– Kč
4. Stavební úpravy objektu obecního
úřadu č.p. 146
Projekt počítá se zateplením celého obvodového pláště vnějším zateplovacím
systémem včetně kompletní výměny
oken a vchodových dveří. Dojde i k zateplení podkroví. Na akci je vydáno stavební povolení a v roce 2009 bude
požádáno o dotaci na SFŽP operační
program Životní prostředí.
Celkové náklady ve výši 1.560.000,– Kč
5. Stavební úpravy objektu základní
a mateřské školy
Na tuto akci se zpracovává projekt, který
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počítá se zateplením obvodového pláště celé budovy, s výměnou oken
a venkovních dveří a se zateplením podkroví tak, aby v budoucnu zde mohly
vzniknout nové prostory vhodné pro
rozšíření vyuky nebo pro činnost
kroužků.
Odhadované celkové náklady
5.000.000,– Kč
6. Most přes řeku Úpu
Stávající železný most typu Bailey
Bridge, který byl provizorně postaven
U Mandle v roce 1981, bude nahrazen
novým betonovým. Je zpracována projektová dokumentace, získáno územní
rozhodnutí a probíhá stavební řízení.
V roce 2009 bude zažádáno o dotaci na
stavbu.
Celkové náklady
7.000.000,– Kč
7. Kompostárna Havlovice
Zařízení, které bude zpracovávat zelený
odpad vzniklý na území obce Havlovice
z údržby veřejné zeleně a od obyvatel.
Bude se jednat o bioodpad typu tráva,
listí, větve a rostlinné zbytky. Kompostování bude krechtového typu bez provádění hygienizace. Kompostovací plocha
vznikne za areálem Zemědělské společnosti, a.s., směrem k Libňatovu. Dokončují se práce na projektové dokumentaci
a bude zažádáno o vydání územního rozhodnutí. V červnu bude zažádáno na
SFŽP operační program Životní prostředí o dotaci.
Celkové náklady na realizaci včetně stavební a technologické části jsou odhadovány na
10.000.000,– Kč
8. Teplofikace obce Havlovice
Největší investiční akce v historii obce.
Projekt počítá s vybudováním horkovodu, který povede z úpické části Sychrov
do Havlovic. Je zpracován projekt a vydáno územní rozhodnutí. Hlavní trasa
bude dlouhá 11 km a povede přes 500
parcel, které jsou v majetku více jak 200
vlastníků v k.ú. Úpice a Havlovice. Do
projektu je zapojeno 160 domů a bytů
včetně celého areálu Zemědělské společnosti, a.s.
Celkové náklady jsou odhadovány na
přibližně
80.000.000,– Kč
V březnu bude zažádáno o dotaci na
SFŽP operační program Životní prostředí.

PLÁN PRÁCE OBCE
NA ROK 2009
Jedná se pouze o návrh. Konečná
verze bude schválena na 1. Veřejném
zasedání zastupitelstva obce v březnu 2009. 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 schválení
je zdlouhavý a složitý. Akce budou
realizovány podle toho, jak s žádostmi uspějeme.
Jedná se o tyto akce:
– Zajištění stability skalního masivu
nad mostem ve vsi,
– Výstavba nového mostu U Mandle,
– Výměna trubního řadu obecního
vodovodu ze Spořilova na Popluž
v délce 1.168 metrů.
Akce, na které bychom měli mít zajištěny finanční prostředky:
– vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek k novým stavebním parcelám U Zvoničky
– výměna stropů nad třídami v základní škole
– výměna kabelů veřejného osvětlení a rozhlasu od Peterků ke
Spartě,
– úprava čerpací stanice a vodojemu na Podhradí,
– zpevnění cesty na Picimberk,
– oprava mostku v Peterkově dolci.

PYROTECHNICKÉ
PROSTŘEDKY
Od 1. 4. 1997 nabyla účinnosti vyhláška č. 1/97 O používání pyrotechnických prostředků v obci. Na
základě této vyhlášky je povoleno
používání zábavných pyrotechnických předmětů (petard) na veřejných prostranstvích pouze 31. 12.
a 1. 1. Úplný zákaz používání petard je na zastávkách hromadné
osobní dopravy, u veřejných budov,
v jejich těsné blízkosti a dále tam,
kde by jejich používání ohrožovalo
bezpečnost, zdraví a majetek osob.
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Výstavba nových domů U Zvoničky pokračovala i v roce 2008

Zrekonstruované WC v kulturním domě

Nové šatní skříňky v základní škole

Nové WC v základní škole

Výměna trubního řadu obecního vodovodu u Zimů na Spořilově

Nová asfaltová komunikace k hasičské
zbrojnici
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INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU V TRUTNOVĚ
PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Ke dni 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon
č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“). Oficiální informace Ministerstva financí k novele je zveřejněna na
stránkách www.mfcr.cz, kde naleznete
také informační leták k dani z nemovitostí na rok 2009.
Jednou z nejvýraznějších změn je
zrušení některých osvobození od daně
ze staveb. S účinností od 1. 1. 2009 se
ruší osvobození podle ustanovení § 9
odst. 1 písm. g) zákona – tedy osvobození
nových staveb rodinných domů nebo
bytů v nových obytných domech. Osvobození lze poskytnout naposledy ve zdaňovacím období 2009, pokud stavba byla
dokončena do konce roku 2007. Dále
došlo ke zrušení osvobození po zateplení na základě stavebního povolení dle
ustanovení § 9 odst. 1 písm. r) zákona.
Osvobození lze poskytnout naposledy ve zdaňovacím období 2012, pokud
zateplení bylo provedeno do konce roku
2007.
S účinností od 1. 1. 2009 dále končí
platnost koeficientů 0,3 a 0,6 stanovených obecně závaznou vyhláškou pro
stavební pozemky, obytné domy, byty
a samostatné nebytové prostory.
Vyhláškou ministerstva zemědělství
č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků, došlo ke zvýšení průměrných
cen zemědělských pozemků.
Na základě výše uvedených novel
dochází ke změně daňové povinnosti
velkého počtu poplatníků. Z titulu těchto změn nemusí poplatníci podávat nové daňové přiznání. Podle ustanovení
§ 13a zákona je povinen podat daňové
přiznání do 31. ledna zdaňovacího období poplatník, který nepodal daňové
přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, nebo u něhož došlo
ve srovnání s předchozím zdaňovacím
obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně. Dojde-li ve
srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke změně sazeb daně, ke
změně průměrné ceny zemědělských pozemků, ke stanovení nebo změně koeficientu nebo zániku osvobození uplynutím zákonem stanovené lhůty, daň
vyměří správce daně a výsledek vyměření se poplatníkovi sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
HAVLOVICKÉ NOVINY

O daňové povinnosti budou poplatníci
rovněž informováni prostřednictvím daňových složenek, které jim budou doručeny poštou.
V letošním roce bude daňová správa
pokračovat ve využití nového způsobu
zpracování a distribuce daňových složenek na daň z nemovitostí. Složenky
budou zpracovány centrálně a rozesílány
hromadně dodavatelskou firmou jednotlivým poplatníkům. Je třeba, aby poplatníci hlásili správci daně případné změny
v doručovacích adresách, aby jim mohly
být složenky řádně doručeny. Platba daně
daňovou složenkou na poště nepodléhá
poplatku.
Vzhledem k centrálnímu zpracování
musí být údaje na složenky předány finančními úřady v předstihu, aby mohly
být složenky doručeny poplatníkům
včas,s ohledem na termín splatnosti
31. 5. 2009. Poplatníkům, kteří daň zaplatí před vytisknutím složenek, se samozřejmě složenka neposílá. Zaplatí-li
poplatníci daň v mezidobí mezi předáním podkladů a doručením složenek,
budou údaje na alonži složenky sloužit
pouze ke kontrole daňové povinnosti.
Podrobnější informace k dani z nemovitostí je možno získat v oddělení majetkových daní Finančního úřadu v Trutnově, Slezská 166, ve třetím poschodí,
kanceláře č. 312 až 316 nebo telefonicky
na číslech 499801380-389. Základní informace poskytují internetové stránky
Ministerstva financí a České daňové
správy.
Údaje důležité pro vyplnění daňového přiznání pro obec Havlovice:

FOND ROZVOJE
BYDLENÍ (FRB)
Obec Havlovice získala v roce 1997 z Ministerstva pro místní rozvoj bezúročnou
půjčku ve výši 400 000,– Kč s dobou
splatnosti 10 let. Tyto prostředky byly
dle schválené obecně závazné vyhlášky poskytovány občanům Havlovic na
opravu a modernizaci domů formou
půjčky s dobou splatnosti 4 roky a úrokem 4 %. Půjčku jsme museli na konci
roku 2007 na MMR vrátit, a tak v roce
2008 nebyly půjčky z FRB občanům poskytovány.
Během roku 2008 se však do fondu
vrátila část finančních prostředků z již
poskytovaných půjček, a tak v roce 2009
budou půjčky občanům obnoveny. Předpokládáme, že bude k dispozici částka
okolo 400.000,-Kč. Půjčky jsou poskytovány pouze 1x ročně a to zejména na tyto
druhy stavebních úprav:
– oprava a výměna střešní krytiny
– oprava fasády domu
– zřízení ekologického topení místo topení tuhými palivy
– dodatečná izolace proti zemní vlhkosti
– vybudování WC a koupelny, kde doposud není
– vybudování domovní ČOV
Zkušenosti s poskytováním půjček ukázaly, že tudy povede cesta k dalšímu zlepšování vzhledu našich domků a tím i celé
obce. Zájemci o tuto půjčku se mohou
přihlásit na obecním úřadě, kde jim budou poskytnuty bližší informace. Termín
uzávěrky žádostí 31. 5. 2009. Půjčky
budou schvalovány na veřejném zasedání
koncem června. Vybraní žadatelé mohou
čerpat finanční prostředky formou úhrady faktur od měsíce července 2009.

Průměrná cena pozemku od 1. 1. 2009:
4,27
Kód katastrálního území Havlovice:
637998
Ing. Hana Kuželová
vedoucí oddělení majetkových daní
a ostatních agend,
Finanční úřad v Trutnově

SPALOVÁNÍ TRÁVY A LISTÍ
Na území obce Havlovice je spalování listí a trávy zakázáno!!! Tento odpad
lze kompostovat nebo vám ho za úplatu odveze obecní úřad nebo Technické služby
Úpice. Při porušení tohoto zákazu bude postupováno dle zákona o přestupcích.
Věříme, že čisté ovzduší je věcí nás všech a že si ho nebudeme záměrně
znečišťovat.
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ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU
Odvoz a likvidace domovního odpadu se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006 O nakládání s komunálním stavebním odpadem a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky vstoupily v platnost
1. 5. 2006. Jejich úplné znění naleznete na webových stránkách obce www.havlovice.cz.
Na základě uvedených vyhlášek došlo k zásadní změně v platbě za likvidaci domovního
odpadu. Původní známkový systém byl nahrazen paušálním poplatkem na osobu.

JEŠTĚ KRÁTCE K VYHLÁŠKÁM Č. 1/2006 A 2/2006
1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
O místním poplatku za provoz systému shromažďování, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

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

– poplatek za odvoz platí každá fyzická
osoba, která má na území obce trvalý
pobyt

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
O nakládání s komunálním a stavebním odpadem

– za objekt, sloužící k rekreaci (chata,
chalupa), kde není hlášena k trvalému
pobytu žádná osoba se platí poplatek
odpovídající výši poplatku za jednu
osobou

Na základě této vyhlášky jsou všichni povinni:

– sazba poplatku na rok 2009 činí
450,– Kč/osobu/rok
– 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 nejpozději do 28. 2. příslušného roku
a to buď:
a) hotově na obecním úřadě
b) bankovním převodem na účet obecního úřadu č. 1303696329/0800
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Obec Havlovice získala od firmy Asekol
zdarma E-BOX. Jedná se o plechový kontejner na odpad, který je umístěn na
chodbě obecního úřadu. Do E-BOXU
patří: drobné elektrospotřebiče – např.
vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony,
drobné počítačové vybavení. Uvedený
odpad sem můžete ukládat zdarma. Do
E-BOXU nepatří: zářivky a výbojky, baterie a akumulátory !!!

u Čs. spořitelny Trutnov variabilní
symbol je číslo popisné nebo evidenční (domu, chaty)

Její doslovné znění je k dispozici na obecním úřadě a webových stránkách obce.
Z toho nejdůležitějšího vybíráme:

– pokud dojde k jakékoliv změně rozhodné pro výpočet poplatku (narození, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení
trvalého pobytu, prodej objektu), je
každý povinen tuto skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní úřad

E – BOX

– domovní odpad třídit, odděleně ukládat a předávat k dalšímu využití (sklo,
plasty, železo, papír, nebezpečný
odpad)

E-Box – kontejner na drobné
elektrozařízení

– ukládat domovní odpad pouze do
sběrných nádob (popelnic) a určených
pytlů

PROJEDNÁVÁNÍ

– zajistit si na svůj náklad dostatečný
objem sběrných nádob
– touto vyhláškou je zakázáno spalování veškerého odpadu na otevřeném
ohništi a v topeništích, která nejsou
přímo určena ke spalování odpadů
I v roce 2009 bude domovní odpad odvážet firma Transport Trutnov. Svozovým dnem je úterý. Odpad je odvážen
v zimních měsících 1x týdně a v letních
měsících 1x za dva týdny. Jakékoliv reklamace ihned řešte na jejich telefonním
čísle 499 828 342. Odpad Vám bude odvážen z vlastních popelnic nebo pronajatých od firmy Transport, a nebo uložený
v igelitových pytlích dodaných firmou
Transport, které zdarma obdržíte na
Obecním úřadě v Havlovicích nebo
v prodejně potravin Jánošík. Do míst,
která jsou obtížně dostupná hlavně
v zimě, byly umístěny velkoobjemové
kontejnery (Kobylinec, Podhradí – Vlachovi, Svobodné).

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

HAVLOVICKÉ NOVINY

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

BOUŠÍNSKÁ LÁVKA OPĚT SLOUŽÍ VEŘEJNOSTI
20. listopadu 2008 byla opět otevřena Boušínská lávka. Dřevěný most přes řeku Úpu,
který spojuje Boušínskou a Mstětínskou stranu, nedaleko od boušínského kostelíka,
neměl v minulosti mnoho štěstí. Jeho majitel a investor celé akce Lesy České republiky,
s.p. ho již postavil potřetí. Nejprve ho strhla povodeň a nedlouho po opravě na něj
dvakrát spadl strom. Boušínská lávka je však natolik důležitou turistickou tepnou, že
bezprostředně po jejím zničení byla zahájena jednání o jejím opětovném postavení.
Finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč zajistily Lesy ČR, s.p. z „Programu 2000 zajištění cílů veřejného zájmu u Lesů České republiky“. Dodavatelem stavby byla firma
Maratonstav Úpice. Základem stavby jsou dva hlavní nosné modřínové trámy o délce
19 metrů. Nebylo jednoduché zajistit modříny, které mají ve výšce 20 metrů průměr
40 cm. Hmotnost takové klády se pohybuje kolem 40 tun. Nosné trámy byly z modřínu zhotoveny přímo na místě. Věšadlová konstrukce je dubová, mostovka a zábradlí
jsou z modřínu. Během stavby lávky byly v jejím okolí i odtěženy všechny vzrostlé
stromy, které by ji mohly ohrožovat. Věříme, že si Boušínská lávka svůj příděl smůly již
vybrala a že bude nadlouho sloužit veřejnosti.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťují
Technické služby Úpice. Ve stanovený
den, který bude vyhlášen obecním rozhlasem, bude před kulturní dům přistaven kontejner, kam mohou občané
zdarma ukládat nebezpečný odpad ( televize, ledničky, pneumatiky, autobaterie,
plechovky od barev, zářivky, monočlánky, léky, …). Odvoz bude proveden
1x ročně vždy v dubnu. Pokud bude
chtít někdo nebezpečný odpad likvidovat jindy, může si na obecním úřadě
vyzvednout nálepky, které na odpad nalepí a pak ho může zdarma odvézt do
sídla Technických služeb v Úpici (ulice Pod Městem). V roce 2008 činily
náklady na odvoz a uložení odpadu
28 000,– Kč.

Poničená Boušínská lávka – březen 2008

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad ze zahrádek a veřejných
prostranství odveze obecní úřad zdarma.
Odpadem ze zahrádek se rozumí zbytky
zeleniny, květiny…v přiměřeném množství. Hromady posekané trávy a shrabaného listí budeme odvážet pouze za
úplatu. Zelený odpad bude odvážen jedenkrát týdně v podzimních měsících.
Přesný termín bude vyhlášen obecním
rozhlasem.

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

Nová Boušínská lávka – říjen 2008
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PAN PREZIDENT V HAVLOVICÍCH

Pan prezident a hejtman Královéhradeckého kraje při setkání s občany

Nesmazatelně se do historie naší obce zapíše návštěva pana prezidenta Václava
Klause. V úterý 20. května 2008 v 15.30
hodin přijel pan prezident v doprovodu
hejtmana Královéhradeckého kraje pana
Pavla Bradíka do Havlovic, aby si prohlédl Vesnici roku 2007 a pohovořil s jejími občany. Ve sportovním areálu, kde
kolona zastavila, ho kromě pana starosty
přivítaly i davy nadšených obdivovatelů.
Pan prezident se s nimi srdečně pozdravil a po krátkém proslovu ho pan starosta
seznámil s havlovickým vodníkem Jardou Dufkem. Pan prezident byl očividně
příjemně překvapen a pronesl i památnou větu: „Myslel jsem, že vodníci jsou
štíhlejší“. Po krátké besedě a autogramiádě následovala prohlídka našeho
sportovního areálu. Zde předvedli Sultánci Havlovice krátkou ukázku výcviku
psů a naši hasiči požární útok. Poté se
naše milá návštěva přemístila společně se
starosty okolních obcí a našimi zastupiteli do školy. Zde si v tělocvičně každý
havlovický spolek připravil malou výstavku ze své činnosti. Pan prezident si
vše se zájmem prohlédl a se zástupci
spolků krátce pohovořil. Pak už následovali neformální upřímné rozhovory
všech přítomných při skleničce vína
a malém občerstvení. Vše nějak rychle
uteklo a pan prezident se musel rozloučit a krátce po 17. hodině odjel.

Zájem o návštěvu prezidenta byl veliký

Pan prezident při prohlídce sportovního areálu
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Pan prezident s havlovickým vodníkem
HAVLOVICKÉ NOVINY

PODKRKONOŠÍ HOSTILO HISTORICKY PRVNÍ SETKÁNÍ HAVLOVIC
V Havlovicích na Trutnovsku se v sobotu
24. května uskutečnilo historicky první
setkání občanů z českých obcí, které
mají název Havlovice. Vesnice s tímto
názvem jsou v naší republice celkem
čtyři. Do hostitelské obce na březích řeky
Úpy, která se pyšní tituly Vesnice roku
České republiky a Královéhradeckého
kraje 2007, dorazili v sobotu dopoledne
havlovičtí z okresů Domažlice, Liberec
a Chrudim. V parku ve středu obce nejprve milé hosty, kterých přijelo téměř
padesát, přivítal starosta obce Pavel Dvořáček. Havlovický vodník poté přímo
z jezírka rozdával hostům malé dárky.
Následoval výborný oběd v hostinci
Amerika, po kterém se havlovičtí přesunuli do základní školy. Zde si prohlédli
výstavky z činnosti místních spolků
a zhlédli několik krátkých filmů o Havlovicích. Hlavní program s názvem Havlovický srandaboj proběhl od patnácti
hodin ve sportovním areálu. Jednalo se
o úsměvné zápolení ve dvanácti netradičních sportovních disciplínách. O konečném pořadí se nakonec rozhodovalo
až v závěrečné disciplíně – pití piva na
rychlost. V ní nakonec triumfovali Havlovičtí od Domažlic, kteří tím odsunuli
domácí borce na druhé místo. Po malém
občerstvení si své umění v požárním

První setkání havlováků v Havlovicích
útoku poměřili hasiči. Zde se pořadí obrátilo, vítězství slavili domácí. Celé setkání zakončila taneční zábava pod širým
nebem. V průběhu veselice došlo k symbolickému předání štafetového kolíku
příští pořadatelské obci. Tou budou za

dva roky západočeské Havlovice. Všichni
zúčastnění hodnotili premiérové setkání Havlovic jako velice povedené. Srdečná atmosféra a nová přátelství jsou
zárukou, že se havlovičtí určitě nesešli
naposledy.

ÚPĚNÍ NA ÚPĚ
Tak zase jsme o rok starší a píše se rok
2009. Samozřejmě i v tomto roce se bude
konat akce zvaná „Úpění na Úpě“. Budeme startovat opět na dobře známém
a starém místě, v Havlovicích u Šiškovenského mostu, a to ve stejné hodině,
o hodině dvanácté.
26. ročník v roce 2008 byl, dá se říci,
zdařilý. Tento ročník byl pojmenován
„Úpění s Máňou“. Máňa bylo plavidlo,
které se asi tak po dvoustech metrech začalo rozpadat a během plavby se rozpadlo úplně. Ale Mániny řekoplavci došli
do cíle v Ratibořicích pěšky. K vidění
byla i další plavidla s řekoplavci například Shrek, Selky, Piráti, hrad Mrdník,
Muchomůrky, Cirkus, Nemocnice na
kraji řeky, Mexičani a další neméně nápaditě postavená plavidla. Samozřejmě
na startu byl přítomen i Havlovický vodník. Ten přislíbil, že se dostaví i na další
ročník. Bude se konat 13. června 2009.
Postav plavidlo a přijď se pobavit na
27. ročník Úpění na Úpě.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Jedno z plavidel při Úpění na Úpě
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KULTURNÍ CENA MĚSTA TRUTNOVA
Malebné obrázky chaloupek, kapliček,
kostelíků či zvonic od pana Josefa Vika
z Havlovic se dostaly do povědomí lidí ze
širokého okolí. Jejich krása zaujme každého hned na první pohled. Důkazem
toho byly i hojně navštěvované výstavy
obrazů a grafiky pana Vika, které byly
uspořádány v Galerii města Trutnova,
v prostorech Městského muzea v Úpici
i v kulturním domě v Havlovicích. Za
svoji celoživotní práci se pan Vik dočkal
i náležitého ocenění. Nejprve v roce 2007
se stal Osobností kultury 2006 města
Úpice a 21. ledna 2008 obdržel Kulturní
cenu města Trutnova. Jako prvnímu mimotrutnovskému občanovi mu ji předal
starosta města Mgr. Ivan Adamec. Společně s ním cenu obdržel i Mgr. Jaroslav
Dvorský z Malých Svatoňovic.
Pan Vik obdržel Kulturní cenu za
dlouholeté výtvarné ztvárňování krás
trutnovského regionu a seznamování široké veřejnosti i s méně známými památkami. Pan Dvorský pak za soustavné
propagování krásy českého slova, výtvarnou tvorbu, propagaci města Trutnova
a dlouholetou podporu literárních a výtvarných aktivit mladých tvůrců. Oběma

Vernisáž obrazů a grafiky Josefa Vika
v kulturním domě
oceněným gratulujeme a přejeme jim
hodně zdaru v jejich náročné, ale nádherné práci.

UMĚLECKO –
ŘEMESLNÁ DÍLNA
HAVRAN

Umělecko-řemeslná dílna Havran v Havlovicích Vám chce tímto poděkovat za
přízeň a účast Vás i Vašich dětí v keramickém kroužku.
Velké poděkování patří obecnímu
úřadu za podporu a pomoc s provozem
dílny.
Pořádání rukodělných keramických
kurzů pro školní děti a dospělé začínáme
již šestým rokem. Kurzy rozdělené do
dvou pololetí si našly cca 15–18 zájemců
z řad dětí a cca 5 zájemců z řad dospělých v každém pololetí.
Někteří z Vás již do kroužku chodili
a byli spokojeni s možností zkrášlit si své
zahrádky i domácnost svými výrobky.
Ostatní srdečně zveme mezi nás.

UMĚLECKO-ŘEMESLNÁ
DÍLNA HAVRAN
Havlovice čp. 124
Tel. Havránková Iva
603 491 242
Havránek Petr
736 629 907
Havránková Slávka 603 732 986

Josef Vik přebírá Kulturní cenu města Trutnova z rukou starosty Ivana Adamce
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Malá ukázka výrobků keramické dílny
HAVLOVICKÉ NOVINY

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY KVĚTY LELKOVÉ

Květa Lelková
Květa Lelková by se 27. října 2008 dožila
rovných 100 let. Toto významné výročí
nešlo přehlédnout. Vždyť se jedná o naši
nejslavnější a nejúspěšnější sportovkyni
a trenérku.
Květa Lelková byla všestranná sportovkyně. V zimě lyžovala, v létě se věnovala atletice, házené, přespolnímu běhu
a dokonce i fotbalu. Největších úspěchů
dosáhla v zimních sportech. Získala
12 titulů mistryně republiky v běhu na lyžích a v trojkombinaci. V roce 1953, kdy
ukončila aktivní sportovní činnost, byla
jmenována zasloužilou mistryní sportu.
Od roku 1956 se věnovala trenérské
a cvičitelské činnosti. Za práci s mládeží
a za výtečné sportovní výsledky získala
řadu ocenění, například titul „Vzorná
trenérka“ a „Zasloužilá trenérka“. Byla
také zvolena členkou běžecké sekce FIS
a její čestnou členkou byla až do své
smrti 27. 8. 1986.
Významné výročí Květy Lelkové jsme
si připomněli jak jinak než sportem.
28. října 2008 byl uspořádán symbolický
štafetový běh okolo jejího rodného
domku na Spořilově (dnes zahradnictví
pana Vlčka). Poté se všichni přemístili
před budovu naší školy, kde byla odhalena bronzová pamětní deska. Oslavy
dále pokračovaly v tělocvičně základní
školy. Zde byla instalována výstavka fotografií, medailí, diplomů a pohárů z její
bohaté sportovní kariéry. Zavzpomínat
na Květu Lelkovou přišlo kromě místních
občanů i mnoho významných hostů
a sportovců, kteří ji dobře znali a některé
z nich i trénovala. Například Blanka
Paulů, Jiří Beran, Hana Horynová, Jiří
Tůma a další.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Odhalení pamětní desky Květy Lelkové

Významné sportovní osobnosti nechyběly při oslavách 100. výroční narození Květy Lelkové

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
Dle vyhlášky č. 3/2006. Poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatníkem je fyzická
nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Havlovice. Poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit drženi psa staršího třech měsíců.
Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
400 Kč
c) za prvního psa chovaného v bytovém domě
300 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě téhož držitele
600 Kč
e) za prvního psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém
domě poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu
300 Kč
Poplatek je splatný k 31.březnu každého roku.
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PRVNÍ MISTROVSTVÍ HAVLOVIC V SEČENÍ TRÁVY KOSOU
V sobotu 7. června 2008 se uprostřed
nádherné přírody na Popluží konalo
1. Mistrovství Havlovic v sečení trávy
kosou. Toto klání s dnes již téměř zapomenutým nástrojem uspořádala parta
místních nadšenců v čele s Tomášem
Kleňhou. Soutěžilo se v sečení dvacetimetrového pásu vlastní kosou. Přísná porota ve složení: Jarda Klíma, Jiří Pásler,
Jiří Kult, Oldřich Prouza a Petr Píša hodnotila kvalitu, šíři záběru a čas. Na start
se nakonec postavilo 23 sekáčů. Přes 250
přihlížejících nadšeně povzbuzovalo svá
želízka v ohni. Vítězství si nakonec odnesl Petr Míl. Akce se opravdu vydařila.
Z prasete na rožni nezůstalo vůbec nic
a i piva se vypilo podle plánu. Věřím,
že pořadatelům elán neopadne, a že se
všichni sejdeme na 2. ročníku.

Výřad sekáčů při 1. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou

OBECNÍ VODOVOD
Obecní vodovod byl vybudován v akci
Z v letech 1959 – 1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetržitě obec Havlovice. Na provozování vodovodu byl
vypracován a dne 12. 1. 2005 Krajskou
hygienickou stanicí Královehradeckého
kraje schválen nový Provozní řád vodovodu Havlovice. Povolení k provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu vydal
KÚ Královehradeckého kraje dne
17.6.2004 a odpovědným zástupcem
určil ing. Pavla Dvořáčka, starostu obce.
Celková délka vodovodního potrubí bez
přípojek je 12 000 m. Na takto dlouhém
potrubí se mohou vyskytovat poruchy,
o kterých nevíme. Vyzýváme tímto každého, kdo objeví podezřelý průsak
vody, aby to ohlásil na obecním úřadě.
Pravidelné rozbory pitné vody provádí
dle provozního řádu Zdravotní úřad
Trutnov. Podrobné výsledky jsou k dispozici na obecní úřadě. Cena vody za
odečítací období 1. 7. 2008 – 30. 6. 2009
pro obyvatelstvo je stanovena 8,-Kč/m3.
Platba se provádí na obecním úřadě od
31. 7. 2009.

Přísní rozhodčí sekáčům nic nedarovali

Sekáčů a přihlížejících bylo opravdu hodně
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AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2008
Díky vstřícnosti zástupců obce Havlovice
jsme získali nádherné zázemí pro náš
oddíl.
Oddíl na závodech reprezentovalo
17 závodníků, z toho 8 dětí a juniorů.
Rok 2008 byl pro Sultánky velmi úspěšný.
V průběhu roku jsme získali 243 umístění na stupních vítězů na závodech
v České republice i v zahraničí.
I tento rok jsme získali medaile z nejprestižnějších akcí, z Mistrovství České
republiky i Mistrovství republiky mládeže. V srpnu si mistrovský titul odvezla
z Mistrovství republiky mládeže v Horce
nad Moravou Tereza Vošmerová s šeltií
Apačem z Dače. Získala bronz v jednotlivcích a zlato ve družstvech. Mistrovství
posuzoval rakouský rozhodčí Michael
Steiner, který v květnu v Havlovicích posuzoval kvalifikační závody pro výběr do
reprezentace.
V září se v Mladé Boleslavi konalo Mistrovství České republiky v agility, na
které bylo přihlášeno rekordních 287
týmů. Závody posuzovali Jon Olson
z Norska a Kees Stoel z Nizozemí. Sultánci mají mezi sebou mistra České republiky v jednotlivcích. Kategorii Large
vyhrála Irena Kochová s border collií Alf
Border Town. Mají též vicemistra České
republiky v kategorii Medium. Stala se jí
Markéta Snopková+Dafne. Pavel Košek
a Dejdy obsadil v běhu agility v jednotlivcích 2. místo.
V roce 2008 pět členů klubu startovalo
v nejvyšší elitní kategorii A3 a pět týmů
má právo uvádět titul A3Champion (obhájení pobytu v této kategorii po 3 roky).
Irena Kochová v roce 2008 publikovala
své články v pravidelné rubrice o metodice agility v časopise Pes přítel člověka.
V časopise odpovídá též na dotazy v poradně agility.
Naši členové se zúčastnili soustředění
a seminářů. V roce 2008 to byl seminář
se Silvií Trkman, několikanásobnou mistryní světa. Z českých sportovních špiček to byly semináře s trenérkou české
reprezentace Martinou Wasserbauerovou
a českými reprezentanty Martinou Kučerovou a Martinem Nehybou.
Pořádali jsme čtvery dvoudenní závody, v lednu a březnu v Malých Svatoňovicích halové závody KRAKATIT 005
a 006, v květnu u přehrady Rozkoš
závody ROZKOŠ 2008 a v říjnu v Havlovicích KRAKATIT 007. Naši členové zajišťovali pro národní organizaci Klub
agility České republiky 1. kvalifikační závody pro výběr do reprezentace, které se
konaly v květnu v Havlovicích.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Mistři České republiky Irena Kochová s border collií Alf Border Town
Agility jsme předváděli při Dni dětí ve
Velkých Svatoňovicích, Olešnici u Červeného Kostelce a v Havlovicích, při turnaji HAPO v Havlovicích a při návštěvě
prezidenta republiky v Havlovicích.
Prezident ukázku tohoto sportu shlédl
právě v Havlovicích vůbec poprvé.

Podrobné informace
naleznete na
http://www.sultanci.cz
Za Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek

Atmosféra při závodech KRAKATIT 4.–5. 10. 2008 v Havlovicích
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HAVLOVICKÝ TJ SOKOL V ROCE 2008
Rok 2008 nebyl pro TJ Sokol nijak mimořádný. Po letech rychlého rozvoje
areálu a též zvýšení objemu sportovní
činnosti bylo hlavním úkolem výboru TJ
udržet množství a kvalitu poskytované
nabídky turnajů.
V minulém roce se uskutečnilo ve
sportovním areálu 7 turnajů v minigiolfu, 1 turnaj ve volejbale, 2 turnaje
v nohejbale, 2 turnaje ve streetballe,
9 turnajů ve fotbale, 8 turnajů v pingpongu, 8 turnajů v petaque, 8 turnajů
v ruských kuželkách, Havlovická olympiáda Pravý břeh x Levý břeh, Olympiáda
pro starší a pokročilé, 4 tenisové ligy ve
dvojhře, 2 tenisové ligy ve čtyřhře, 2 te-

nisové turnaje, sexboj, 2 hokejové zápasy
a několik soukromých a firemních akcí.
Nesmíme zapomenout, že se zde konaly
další akce: pochod Václavice Havlovice,
pouť, výstava veteránů, soutěže Agility
a dětský den. Nejvýznamnější událostí,
kterou náš areál ve své historii zažil, byla
určitě návštěva prezidenta ČR pana Václava Klause. Dále se pravidelně cvičí v tělocvičně u Čápů. Provoz areálu i stánku
byl zajištěn po celý rok opět na vysoké
úrovni. Bylo milé se zde setkávat s lidmi,
kteří si kvalitu služeb v areálu pochvalovali a často se sem po celé léto vraceli.
O veškerých aktivitách tělovýchovné jednoty informujeme na webových strán-

Havlovičtí hokejisté v ČEZ aréně v Pardubicích

Tenisový turnaj „staré dřevěné rakety“
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kách, které jsou pravidelně aktualizovány
po každé akci. Například takřka denně
jsou aktualizovány tabulky tenisových lig
a za rok je to více než 500 zápasů.
Chtěl bych se zde věnovat jen třem
nejzajímavějším sportovním akcím roku
2008.
V sobotu 29. března 2008 poznala pardubická ČEZ aréna mistra Havlovic
v ledním hokeji. Ve 12:30 nasedáme
do vládního speciálu a vyrážíme spolu
s manželkami do Pardubic. Po krátké obhlídce stadionu se skládáme do společné
šatny. V 15:30 zahajuje mezinárodní rozhodčí Pepa Bako rozhodující zápas letošní hokejové sezóny: „Pravý břeh“
v nejlepší sestavě posledních let a „Levý
břeh“, který vsadil na dravost mladíků
a zároveň na zkušenosti veterána Toholy.
Hned po několika minutách se projevil
Láďa Soukup, který šetřil střelecký prach
až na poslední zápas. Hattrickem během
prvních 20 minut udělal z utkání selanku. Fans Club Pravého břehu si mohl
zakřičet "góóóól" celkem 12 krát. Nakonec se i fanynky Levého břehu mohly radovat ze 4 branek ve Špaňkově síti.
Zlatem a stříbrem se mohli honosit
všichni aktéři zápasu. Po dekorování se
vynikající nálada přestěhovala do hokejové kabiny a potom také do společného
autobusu. Ke společnému posezení v českoskalickém Tropicalu jsme odjížděli za
prozpěvování pokřiku dne: „Pravý břeh
je elita! Levý – to jsou jelita!“ Večer byl
super, akce neměla chybu. Příští rok vypravíme 3 autobusy. Skóre 12:4. Dlužíme
ještě sestavy, Zlatí hoši: Špaňko (Král B.),
Balcar, Míl, Matěna P., Matěna L., Janus,
Borůvka, Čáp Roman, Soukup L., Soukup M., Kábrt, Andrš, Čepelka J. Stříbrní
hoši: Škrabal - Friebel, Honzera, Dvořáček M., Dvořáček O., Melichar P., Melichar J., Borůvka J., Smékal P., Smékal D.,
Tohola, Čáp Radim, Vik, Dědek, Kocián,
Prouza, Bako.
Ve čtvrtek 11. září 2008 proběhl
v areálu nultý ročník „Havlovické olympiády pro starší a pokročilé“. Zúčastnilo
se téměř třicet závodníků starších 65 let.
Všichni sportovci se snažili o co nejlepší
výkony. Nejstarší účastnicí olympiády
byla čtyřiadevadesátiletá žena z domova
důchodců Tmavý důl. Každý účastník
obdržel diplom a slíbil, že příští rok přijede zas.
V sobotu 20. září se ve sportovním
areálu v Havlovicích uskutečnilo již tradiční sportovní klání Pravý břeh versus
Levý břeh. Program odstartovaly havlo(dokončení na následující straně)
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...HAVLOVICKÝ TJ SOKOL V ROCE 2008
(pokračování z předchozí strany)

vické děti. Ty z levého břehu řeky Úpy
nedaly svým malým soupeřům šanci
a v součtu vítězství porazily pravobřežáky 7:3. Jedenáctiboj dospělých zahájilo
historicky první fotbalové utkání mužstev dvou havlovických hospod Ameriky
a U lávky. Po konečné remíze přišel na
řadu penaltový rozstřel, ve kterém se více
dařilo Americe. To však byl nakonec
první a zároveň poslední bod pro Pravý
břeh. V dalších soutěžích (tenis, volejbal,
minigolf, ping-pong, kuželky, petanque,
stolní fotbal, kola, brusle a hod na koš)
excelovali levobřežáci. Podařila se jim
tak odveta za zimní hokejovou porážku
v ČEZ aréně v Pardubicích.
Tak to byly jen 3 akce z obrovského
množství sportovních klání malých i velkých havlovických sportovců.

ŠPETLŮV BUK –

V areálu se též pracovalo. Na jaře vyhotovila firma Zelinka zámkovou dlažbu
okolo hokejového hřiště a vyasfaltovala
výkopy po instalaci světel na hokejovém
hřišti. V prodejním stánku byla dotvořena dlažba. Na podzim jsme na dětské
hřiště instalovali nový kolotoč a pod
něj dopadovou plochu. Před a za stánkem vybudovala firma Unistav zámkové
dlažby. Od obce jsme získali na činnost
200 tisíc Kč a investiční výdaje dosáhly
přes 400 tisíc Kč.
Děkuji touto cestou všem organizátorům sportovních akcí, sponzorům, výboru TJ Sokol a zastupitelstvu obce za
nezištnou pomoc a spolupráci. Bez těchto pomocníků bychom dnes nebyli tam,
kde jsme.
Mgr. Jaroslav Balcar
předseda TJ Sokol Havlovice

Budování chodníku podél kluziště

KONEC JEDNÉ PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
stromu někdy říkají „Munzarův buk“. Ke
stromu se vázala i pověst o loupežnickém
pokladu. Ten teď čeká na lesní dělníky,
kteří budou dřevo padlého stromu likvidovat.
Jaroslav Kordina

KÁCENÍ STROMŮ

Špetlův buk 17. května 2008
V sobotu 17. května 2008 podlehl náhlým poryvům větru spojeným s místním krupobitím slavný buk lesní (Fagus
sylvatica) nazývaný od nepaměti Špetlův
buk. Strom rostl na lesním pozemku
v katastrálním území Slatina nad Úpou
a byl 26. 11. 1981 Okresním národním
výborem v Náchodě vyhlášen za chráněný přírodní výtvor – památný strom.
V soupisovém archu Špetlova buku
z roku 1978, kterým byl vznesen návrh
HAVLOVICKÉ NOVINY

na zvláštní ochranu této dřeviny, je popisován důvod ochrany slovy: „Nejsilnější
buk ve východním Podkrkonoší“. Už v té
době byla jeho výška 29 metrů a obvod
kmene úctyhodných 570 cm. Stáří dřeviny bylo odhadováno na cca 300 let.
O Špetlově buku také pojednával jeden
díl dokumentárního seriálu České televize z roku 2003 Paměť stromů (režie
Bedřich Ludvík), ve kterém byl průvodcem herec Luděk Munzar. Místní proto

Každý vlastník, který se rozhodne
pokácet strom rostoucí mimo les,
je podle zákona číslo 114/92 Sb.
a 395/92 Sb. povinen podat si žádost
na Obecním úřadě v Havlovicích.
Ten po provedeném místním šetření
zjistí, zda-li strom nemá estetickou,
historickou nebo jinou hodnotu,
vydá zdarma povolení ke kácení. Povolení se nevyžaduje pro stromy
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele,
druh a počet dřevin, které mají
být káceny, udání obvodu kmene
ve výšce 130 cm nad zemí, číslo
pozemkové parcely, zdůvodnění.
Za pokácení stromu bez povolení
může být udělena pokuta až do výše
10 000,– Kč. Stromy lze kácet v termínu od 1. 11. do 31. 3.
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ČINNOST SDH HAVLOVICE ZA ROK 2008
Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Havlovicích byla značně rozmanitá. To
můžete posoudit sami po přečtení této
zprávy.
Začátek roku jsme již tradičně zahájili
výroční valnou hromadou v hostinci
Amerika. Měsíce leden a únor byly věnovány teoretické přípravě členů jednotky. Zúčastnili jsme se okrskových
školení v Libňatově a v Maršově na témata bezpečnost práce a zdravověda.
Začátkem roku se také naši tři členové
zúčastnili školení na obsluhu motorové
pily. Toto školení hned využili 1. 3. 2008
v 10:37, kdy jsme byli povoláni operačním střediskem HZS Trutnov k odstranění spadlých stromů přes komunikaci
v Barchovinách. Hned druhý den jsme
znovu vyjeli k odstranění dalších stromů
a to opět do Barchovin. Zde vichřice Ema
opět napáchala škodu. Další výjezd k odstranění spadlého stromu v Habřině
byl 12. 3. 2008 v podvečerních hodinách.
Koncem měsíce února jsme byli přezkoušeni z provozu radiostanic.
Začátkem měsíce března jsme pořádali
další ročník naší hasičské zábavy spojené s vepřovými hody. Tuto významnou
a nejen hasiči dobře hodnocenou akci
navštívil v letošním roce opět velký počet
lidí. Celý večer byl zpestřen předtančením, bohatou tombolou a oblíbenými
soutěžemi. Všichni se výborně bavili až
do ranních hodin.
V měsíci dubnu jsme zakoupili část
schváleného materiálu. Podařilo se nám
získat sponzorským darem od firmy NN

Pálení čerodejnic na Malé Straně
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CAS 25 Karosa LIAZ – nové auto našich hasičů
STEEL velký party stan. Do něho jsme
zajistili 10 ks lavic se stoly.
30. 4 .08 jsme pořádali pálení čarodějnic. Tato znovu obnovená akce se konala
na poli za školou. Pro občany byla připravena pětimetrová hranice a bohaté
občerstvení. Potěšil nás 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 9. května do
Zábrodí, odkud jsme si v obou kategoriích muži i ženy přivezli druhá místa.
16. května se konala okrsková soutěž
v Maršově. Odkud jsme si po napínavém
zápolení odvezli v obou kategoriích opět
druhá místa. V tomto měsíci jsme se

zúčastnili ještě soutěže v Hajnicích. 6. 5.
2008 byl vyznamenán další náš člen
Luděk Astr nejvyšším vyznamenáním
v hasičském hnutí, a to medailí zasloužilý
hasič. Slavnostní akt se konal v Centru
hasičského hnutí v Přibyslavi. Toto ocenění převzal také in memoriam Jaroslav
Kocián, náš dlouholetý starosta sboru.
Při návštěvě pana prezidenta Klause jsme
se společně s ostatními spolky prezentovali drobnou výstavkou a ukázkou požárního útoku.
V červnu se konal Dětský den. Pro
děti jsme připravili jednu zábavnou
atrakci. 10. 6. 2008 byl významný den pro
náš sbor. Od HZS Královéhradeckého
kraje jsme převzali vozidlo CAS 25 Liaz
Karosa. Vozidlo bylo bezúplatným převodem převedeno do majetku obce Havlovice. Cisterna byla lehce poškozená na
pravém předním rohu, kde byla nutná
její oprava. 14. června byl náš sbor spolupořadatelem srazu veteránských vozidel. Na asfaltovém hřišti za školou bylo
vystaveno velké množství exponátů.
Výstava se těšila velkému zájmu návštěvníků. Dále v tomto měsíci jsme se zúčastnili okresní soutěže ve Dvoře Králové
nad Labem a Východočeské hasičské ligy
v Horní Radechové.
V červenci jsme pokračovali s opravou nového hasičského automobilu.
Došlo k výměně poškozeného předního
rámu a dalším drobným opravám. Soutěže v tomto měsíci jsme se zúčastnili
pouze na Hořičkách, kde jsme na nezvyklé trati obsadili druhé místo.
Po krátké prázdninové pauze jsme se
v polovině srpna zúčastnili soutěže v sousedním Libňatově, pak Poháru Jestřebích
hor ve Strážkovicích a soutěže v Křižanově. Během tohoto měsíce bylo zapoHAVLOVICKÉ NOVINY
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Vítězná družstva našich hasičů v Těšanech
čato s úpravou hasičské zbrojnice. Nutné
snížení podlahy o 25 cm bylo z důvodu
velké výšky nové cisterny. Došlo k vybourání stávající podlahy, prohloubení,
zhotovení nového kanalizačního rozvodu
a provedení nové betonové podlahy. Celkové úpravě se nevyhnul ani prostor před
hasičskou zbrojnicí. Terén zde byl také
snížen, ubourána opěrná zeď, provedena
nová zádlažba a položen asfaltový koberec na příjezdové komunikaci. Veškeré
stavební práce provedla firma Františka
Zelinky ze Svobodného. Na konci tohoto
měsíce jsme provedli umytí prostoru
před budovou základní školy.
První zářijový víkend uspořádal náš
sbor výlet do obce Těšany na jižní Moravě. Byli jsme pozváni od kolegů hasičů,
kteří se v březnu zúčastnili naší zábavy.
Na Moravu jsme neodjeli pouze za zábavou, ale také soutěžit. V místní soutěži
O pohár starosty obce jsme s přehledem
v obou kategoriích obsadili první místa.

O výstavu historických vozidel byl
opravdu zájem
HAVLOVICKÉ NOVINY

Odpoledne a dlouhý večer jsme strávili
popíjením čerstvého burčáku, slivovice
a dobrého vína. Domů jsme se vrátili
druhý den v odpoledních hodinách.
O týden později jsme se účastnili soutěže
v Mladých Bukách. Zde naše ženy vybojovaly první místo a muži druhé. 20. 9.
jsme odjeli na soutěž Východočeské hasičské ligy do Nového Města nad Metují.
Hned druhý den proběhla v hasičské
zbrojnici velká brigádní akce na úpravě
hasičské zbrojnice, vyklizení a vyčištění
dopravního automobilu Avie. Ten jsme
předali v úterý 23. 9. starostovi obce
Suchý Důl. S tímto opraveným automobilem jsme se loučili jen velmi neradi.
27.září jsme pořádali hasičské soutěže
v požárním útoku. V dopoledních hodinách proběhla soutěž O pohár starosty
obce Havlovice. Soutěže se zúčastnilo
6 družstev mužů a 4 družstva žen.
Domácí muži obsadili 2. místo a ženy
místo 4. V odpoledních hodinách proběhla soutěž Havlovický pohár, která je
zařazena do seriálu soutěží Východočeské hasičské ligy. Do Havlovic se sjelo
24 soutěžních kolektivů z celých východních Čech. Na kvalitním terénu sportovního areálu byly vidět velice pěkné výkony. Domácí družstvo žen obsadilo
7. místo a muži svůj pokus bohužel nedokončili. Soutěž byla velice kladně hodnocena radou ligy a tak v této soutěži
budeme pokračovat i příští rok. Celou
sportovní sezónu jsme zakončili Posvícenským pohárem ve Strážkovicích.
Letošní sportovní sezóna se nám vydařila. Zúčastnili jsme se 14 závodů.
Nejen soutěžní družstvo žen, které v letošním roce odvedlo obrovský kus práce,
ale i my muži, jsme dosáhli dobrých výsledků. Muži v letošním roce stáli na po-

myslné bedně jedenáctkrát. A to 2x za
první místo, 8x za druhé místo a 1x za
místo třetí. V celkovém hodnocení Východočeské hasičské ligy jsme obsadili
19. místo z 43 hodnocených družstev
a v Poháru starosty Okresního sdružení
Trutnov jsme obsadili místo třetí. Ženy
v letošním roce přebíraly pohár hned
šestkrát. A to 2x za první místo, 3x za
druhé místo a 1x za místo třetí. V celkovém hodnocení Východočeské hasičské
ligy obsadily 12. místo z 18 hodnocených
družstev a v Poháru starosty Okresního
sdružení Trutnov obsadily místo čtvrté.
V měsíci listopadu byl na veřejném zasedání schválen nákup dopravního automobilu Ford Transit pro 9 osob.Ten bude
sloužit zejména pro dopravu soutěžního
družstva na soutěže v požárním sportu
a jako dopravní automobil pro případný
zásah.
Závěrem roku jsme začali s přípravou
výroční valné hromady, nakoupili zbývající schválený materiál a provedli zazimování techniky.
Z výčtu dalších činností v tomto roce
jsme dvakrát provedli umytí asfaltové
plochy hřiště a zajistili jsme několikrát
pronájem našeho nového stanu v širokém okolí.
Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům a členkám, kteří se
svým volným časem podíleli na zajištění
akcí pořádaných nejen Sborem dobrovolných hasičů, dále pak na údržbě
a opravách techniky a na jiných akcích
spojených s hasiči. Poděkování patří též
všem členkám a členům soutěžního
družstva, kteří reprezentují náš SDH
a obec Havlovice na soutěžích v požárním sportu. Hlavní poděkování patří
Obecnímu úřadu v Havlovicích v čele se
starostou Ing. Pavlem Dvořáčkem za nemalé finanční prostředky, bez kterých bychom tuto práci nemohli dělat.
Martin Dvořáček
velitel SDH Havlovice

Soptík
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ZE ŽIVOTA MS BARCHOVAN

Chata našich myslivců na Tylově paloučku
Naše MS Barchovan i v roce 2008 vykonávalo právo myslivosti na pronajaté
společenstevní honitbě v rozsahu 2335
ha. Uvedený rok byl zároveň rokem, kdy
jsme jako myslivci na výroční členské
schůzi v měsíci dubnu v kulturním domě
v Havlovicích hodnotili nejen plnění
plánu činnosti za rok 2008, ale současně
i činnost MS Barchovan za uplynulých 30
let. Na tuto slavnostní výroční schůzi byli
pozváni zástupci obecních úřadů a dalších organizací, jakož i mysliveckých
sdružení, se kterými v průběhu uplynulých 30 let naše MS spolupracuje. Krátký
přenos byl rovněž vysílán regionální televizí, která na této schůzi byla přítomna.
Ze zakládajících 48 členů v současné
době vykonává myslivost již pouze 13
a těmto bylo při této příležitosti uděleno
čestné uznání. Současně bylo čestné
uznání uděleno všem obecním úřadům,
jakož i dalším organizacím, se kterými
i nadále naše MS spolupracuje.
V současné době MS plní jeden ze
svých bodů, vyplývajících z usnesení výroční členské schůze a omlazuje členskou
základnu přijetím mladých členů. Pro informaci naše MS Barchovan v současné
době čítá 33 členů, 3 čestné členy a 3 hos-

V loňském roce tu přibyla nová kuchyň
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tující členy, s kterými po uplynutí 1 roku
je počítáno k doplnění členské základny.
Jako každoročně byl na této VČS hodnocen plán činnosti za rok 2008. S uspokojením můžeme říci, že byl v některých
bodech iniciativou našich členů vysoce
překročen. Myslivci mimo svou činnost
pomáhali Zemědělské společnosti Svobodné, a.s. Havlovice jak při jarním
sběru kamene na polích, tak také při uskladňování slámy nad teletníkem v Havlovicích a vyklizení skladováku v obci
Libňatov. Značnou část hodin také myslivci strávili na polích osetých kukuřicí
při nočních hlídkách, aby nedocházelo
k jejich poškozování černou zvěří, která
se právě v době jarních prací do naší honitby stahuje ze širokého okolí. Na místech, kde jinak nebylo možné tuto zvěř
uhlídat, byly našimi členy postaveny kazatelny, ze kterých se provádí lov této
zvěře a ta je nucena uvedená místa opustit a přesunout se jinam.
Někteří naši členové ve spolupráci
s Českou rybářskou společností Úpice
v prostorách řeky Úpy v Havlovicích a na
rybníku „ Jindra“, na základě mimořádného povolení nadřízeného orgánu myslivosti, tlumili nadměrné stavy volavky
popelavé, která páchá rybářské společnosti značné škody na rybách.
V měsíci březnu 2008 naše MS Barchovan uspořádalo pro širokou veřejnost
v pořadí již 12. myslivecký ples, který se
neustále těší velké návštěvnosti. Držitelé
mysliveckých psů, jako každoročně, pro
žáky zvláštní školy v Úpici předvedli
ukázku práce loveckých psů na vodě, za
což jim vedení uvedené školy zaslalo
písemné poděkování. Dále naše MS
bezplatně propůjčilo mysliveckou chatu
na Tylově paloučku Okresní organizaci

Trutnov pro mentálně postižené děti za
účelem uspořádání akce „POHÁDKOVÝ
LES“, které se zúčastnily i děti s rodiči ze
širokého okolí. Dle informací bylo na
této akci přítomno přibližně 450 dětí.
Pro manželky myslivců, jako odměna
za pomoc při organizování plesů, byla na
VČS uspořádána taneční zábava a rovněž
byly pozvány na taneční zábavu po poslední leči v obci Maršov u Úpice.
Chata na Tylově paloučku v Havlovicích, která je vlastnictvím MS, slouží také
k pořádání výborových a členských
schůzí a ke společnému posezení myslivců po honech a na „ Štěpána“. Rovněž
tak MS propůjčuje uvedenou chatu svým
členům za účelem organizování rodinných oslav.
V tomto roce naši myslivci za přispění
Obecního úřadu v Havlovicích, v jehož
obvodu má naše MS své sídlo, vybudovali v prostorách chaty novou kuchyň,
která odpovídá současným hygienickým
požadavkům. V letošním roce chceme
ještě vybudovat v přilehlých prostorách
myslivecké chaty kůlnu palivového dříví
a sklad nářadí.
I v loňském roce plnilo Myslivecké
sdružení Barchovan Havlovice své poslání v péči o zvěř a přírodu v honitbě
pronajaté od honebního společenství Havlovice.
MS zakoupilo a ve vhodných lokalitách nainstalovalo osm umělých nor
a dva sklopce.Tato zařízení slouží především k účinnějšímu tlumení lišek. To
bohužel někdo z našich spoluobčanů nepochopil a jednu noru poškodil natolik,
že bylo nutné zakoupit dva nové díly pro
její znovuzprovoznění.
V bažantnici v Kobylinci bylo odchováno 200 ks bažantů. Zde opět finančně
přispěl OÚ. Přes zimu je v zařízení zakomorováno více než třicet bažantů. Ti
budou na jaře vypuštěni a podporováni
tak, aby následující generace této pernaté
zvěře byla již divoká a na lidské péči nezávislá.
MS se každoročně řídí plánem lovu
schváleným majitelem honitby i nadřízeným státním orgánem.
V honitbě bylo uloveno 28 ks černé
zvěře, 54 ks srnčí (22 srnců, 18 srn a 14
srnčat), 4 ks zajíců, 63 ks bažantů, 1 bažant královský, 58 kachen, 39 ks lišek,
2 ks kun a 4 ks volavek. Bohužel je evidován velký počet uhynulých kusů srnčí
zvěře, především po srážce s motorovým
vozidlem. Několik kusů bylo strženo pytlačícími psy.
(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY

RYBÁŘI

A UPLYNULÝ ROK

Tak jako každým rokem začal i loňský
rok 2008 v naší organizaci odchovem
plůdků lososovitých ryb, především pak
pstruha duhového, pstruha potočního
a sivena amerického. Ročně naše organizace odchová v průměru 200 000 ks
plůdků, které si odebírají organizace
téměř z celé České republiky a vrací jej
zpět do volné přírody.
V jarních měsících, kdy roztály ledy
a příroda se probouzela k životu, jsme
začali s výlovem „komor“. To jsou menší
rybníky, kde násadová ryba přečkává
zimu. Slovené ryby putovaly do výtažníku „Jindra.“ Zde se začalo s postupným
rozkrmováním.
Začátkem září nám startovaly slovy
našich pěti potoků, kde naši členové, rozděleni do několika skupin, lovili pomocí
agregátů především pstruha potočního.
Je už několikaletou tradicí v naší organizaci a jinak tomu nebylo ani v loňském
roce, že každou druhou sobotu v říjnu se
koná výlov rybníka „Jindra“ v Havlovicích. V loňském roce rybáři naší MO slovili 5.800 kg ryb, což je poměrně slušný
výsledek, ale rekordní výsledek to není.
Konec roku 2008 se nesl v duchu výpočtů a prověrek, kdy zástupci výboru
MO předkládali ke kontrole hospodaření
naší organizace krajskému územnímu
svazu v Hradci Králové. Prověrky dopadli velmi dobře, stejně tak jako v předchozích letech.
Činnost naší mládeže v roce 2008 byla
především zaměřena na tři důležité akce.
Ve dnech od 30. 5. do 1. 6. 2008 se
mládež naší místní organizace zúčastnila
v počtu 29 mladých rybářů rybářského
tábora na nedalekém rybníku Brodský
v Červeném Kostelci. Tato lokalita není
v soupisu revírů Českého rybářského
svazu, ale v soukromém vlastnictví. Pro
naše rybáře to znamenalo, že se nemohli
řídit pravidly rybářského řádu, ale pravidly, která jsou platná jen pro tuto lokalitu. Na druhou stranu tento rybník je
velmi dobře zarybněn a kromě kaprů
kolem 10 kg je tu možnost také vytáhnout jesetera, který se běžně v našich revírech nevyskytuje. O děti se staralo
celkem 8 dospělých osob. Strava a ubytování bylo zajištěno majitelem kempu,
panem Hrstkou. Celý pobyt byl pojat formou rybářských závodů a při nedělním
vyhlašování nejlepších lovců jsme se setkali s velmi kladným hodnocením ze
strany dětí.
Ve dnech 10. 7. –13. 7. 2008 se družstvo naší místní organizace ve složení:
Klouček Patrik, Roušavý Petr, Vojtěchová
HAVLOVICKÉ NOVINY
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Kapři z havlovického rybníka Jindra
Petra, Fridrichová Šárka, Cejnar Štěpán
a Vít Milan zúčastnilo mezinárodních
rybářských závodů v německém Kalbe
Milde.
Začátek soutěže byl naplánován na
pátek 14. hodinu. Po zahajovacím a uvítacím proslovu předsedy organizace
Kalbe Milde pana Manfreda Rakowa se
začalo závodit ve dvou disciplínách a to
SKISCH (hody na 5 terčů rozmístěných
na rozdílných vzdálenostech) a ARENBERG (hody na plachtu s kruhovým terčem). Třetí disciplínou byla dovednostní
soutěž, kde děti musely dokázat jednak
svoji zručnost, tak i rychlost, protože
o vítězi rozhodoval částečně i dosažený
čas v cíli. Naše družstvo po prvním dni
bylo na průběžném druhém místě.
V sobotu v ranních hodinách vypukla
všemi netrpělivě očekávaná disciplína –
lov ryb udicí. Chytalo se na místní nádrži, která je umístěna v městském parku
a doba lovu byla rozložena do třech poločasů o celkové délce 4,5 hodiny. Naše
mládež si v této disciplíně vedla velmi
dobře a celé družstvo dokázalo, že dokáže
pracovat jako jeden tým. I přes maximálně vynaložené úsilí se družstvo naší organizace umístilo na pěkném druhém místě. Na prvním a třetím místě se umístila
družstva z organizace DAV Kalbe Milde.
V roce 2009 se o putovní pohár bude
soutěžit na půdě naší organizace a doufáme, že se nám podaří alespoň na rok
vrátit pohár zpět do naší MO.
Třetí významnou akcí byly rybářské
závody mládeže naší organizace konané
začátkem září 2008. Těchto závodů se zúčastnilo celkem 32 dětí a kromě hodnotných cen si děti odnášely i spoustu

zážitků spojených jednak s lovem ryb, tak
i s dovednostmi rybolovných technik.
I v roce 2009 máme pro naši mládež
připravené aktivity, o kterých jsme přesvědčeni, že zaujmou nejen naši mládež,
ale i potencionální nové členy, které rádi
uvítáme v naší MO.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem členům, kteří jakkoliv
přispěli ke zdárnému průběhu uskutečněných akcí v loňském roce a dále pak
obci Havlovice za podporu naší MO.
Petrův zdar
Martin Kult
Předseda MO

...ZE ŽIVOTA MS...
(pokračování z předchozí strany)

K činnostem MS patří péče o krmná
zařízení (krmelce, zásypy, zaječí krmelečky ) a lovecká zařízení.
Mnoho brigádnických hodin bylo odpracováno pro ZSS Havlovice a tím byly
kompenzovány škody způsobené zvěří
na zemědělských porostech.
Velkým problémem, se kterým se MS
potýká, je neukázněnost některých našich spoluobčanů. Především se jedná
o ježdění po polích a loukách na terénních motocyklech a v autech.
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají
a jsou nám příznivě nakloněni. Doufáme, že i další spolupráce bude úspěšná
a oboustranně výhodná.
Za MS Barchovan
Karel Španěl – předseda MS
Jaroslav Prouza- hospodář MS
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HAVLOVICKÁ ŠKOLA
Rok 2008 byl v životě naší školy určitě
pestrý. Všechny aktivity jsou popsány
v časopisech, které škola od minulého
září vydávala. Zde bych se chtěl zmínit
o 3 aktivitách školy, které byly v loňském
roce nové.
První z nich byl masopustní pochod.
Protože naši vesnici vloni postihla velice
mírná zima a nemohli jsme tudíž uspořádat tradiční karneval na ledě, rozhodli
jsme se pro nastartování nové tradice.
Sešli jsme se nezvykle na Králově
kopci. Každá maska dostala tradiční masopustní koblihu. Kdo přišel z dospělých
v masce, dostal skleničku medoviny. To
proto, aby se mu lépe zpívalo v masopustním průvodu. Za zvuku řehtaček,
bubínků, harmoniky a zpěvu jsme došli
do parku, kde jsme zpívali a tancovali.
Rodičům se naše vystoupení líbilo. Pak
jsme si zaskákali a pokračovali směrem
ke škole, kde na ty zmrzlé čekal čaj a svařáček a na děti soutěže na hřišti za doprovodu pěkných melodií. Děti soutěžily
v hodu do koše, ve slalomu s míčkem na
lžíci, ve střelbě do branky a v překážkové
dráze. U každé disciplíny je čekala sladká
odměna. Dětem i dospělým se masopust
líbil a pro žáky to byla pěkná tečka za
prvním pololetím!
Letos se přichystejme na čtvrtek
26. února. Tradici posuneme do správných starých kolejí a všem domácnostem
po cestě pěkně zazpíváme: „Toto kolečko
děláme pro pana hospodáře s paní hospodyní tohoto počestného stavení a prosíme
je o štědrou koledu. Věrtel ovsa, věrtel
žita, drobet mouky na vdolky pro ty naše

Masky při havlovickém masopustu

(dokončení na následující straně)

Most U Mandle byl startem čarodějnického pochodu

VOLNÉ POBÍHÁNÍ
PSŮ ZAKÁZÁNO
Na základě obecně závazné vyhlášky
č. 3/2005 platné od
1. ledna 2006 se zakazuje volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, veřejných komunikacích a na veřejné zeleni.
Porušení této vyhlášky bude klasifikováno jako přestupek a bude trestáno pokutou od minimální výše
1 000,– Kč. Přestupkové řízení proti
viníkům bude po prošetření Policií
ČR OO Úpice vedeno na Městském
úřadě v Trutnově.
Naše děti při vánočním vysoupení v kulturním domě
22
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...HAVLOVICKÁ ŠKOLA
(pokračování z předchozí strany)

pacholky. Až od vás odcházeti budem, za
všechno vám pěkně poděkujem.“
Takže na Králově kopci a ve vsi bude
jistě veselo.
Druhou novinkou byl Čarodějnický
pochod, který nám odstartoval vodník.
Start byl na mostě U Mandle a cíl nemohl být nikde jinde než u čtyřmetrové
hranice, kterou vybudovali hasiči vedle
hřiště. Hned na začátku pochodu dostaly
všechny masky samolepku, která je měla
ochránit od upálení na hranici. Věřte, že
některé čarodějnice, hlavně ty dospělé,
pro samolepku rychle uháněly. Děti
s perníčkem a dospělí s medovinou
a jdeme nato. O netradiční úvod se postaral vodnický čaroděj Jarda Dufek. Ti
mobilnější vyrazili úprkem, ostatní ve vycházkovém tempu a některé čarodějky na
koštěti. Byl to groteskní obraz, ale na to
jsme v Havlovicích již zvyklí. Nominovalo se asi 80 čarodějů a čarodějnic.
A aby kouzelná moc neopadla, dali si
někteří čarodějnický lektvar, který vyrobily děti v družině. Na hřišti dospěláci
zorganizovali soutěže v přenášení hadů,
skákání přes čarodějnické koště a vhazování shnilých brambor do čarodějnické

Sázení stromu Vesnice roku 2007
před školou

Lípa srdčitá
HAVLOVICKÉ NOVINY

Žáci a učitelé na škole v přírodě v Jestřebích horách
pusy. Děti mohly získat žížaly, červy nebo
Drákulovy zuby. Perfektní podvečer
umocnila zapálená vatra a vůně buřtů.
Tak čarodějnice, letos nashledanou!
A konečně třetí zajímavostí byla škola
v přírodě. I když zde máme okolo školy
samou krásnou přírodu, rozhodli jsme
se pro třídenní výlet na chatu Řehačku
v Jestřebích horách. Vyrazili jsme autobusem do Malých Svatoňovic. Prohlédli
jsme si sochu bratří Čapků, náměstí
a zázračnou studánku a vyrazili jsme
okolo Křížové cesty na Žaltman. Tam
byla pěkná viditelnost a věřte nevěřte,
dohlédli jsme až do Havlovic. Zřetelně
jsme poznali rodinné domy některých
z nás. A pak již na oběd na Řehačku.
Tam na nás čekaly paní kuchařky. Prožili
jsme zde pěkné 3 dny. Prohlédli jsme
si vojenský bunkr, který nám ukázal
havlovák Michal Žďárský. Viděli jsme
Lotrandovu sluj, zažili jsme stezku
odvahy, kde se dobře ukázalo, že všichni nejsme odvážní. Hráli jsme postřehový závod, zatančili jsme si na diskotéce a váleli jsme sudy na sjezdovce
v Radvanicích. Jedním slovem PARÁDA.
Už se všichni těšíme na letošní školu
v přírodě.
Bylo by chybné nezmínit se o hlavní
prázdninové události ve škole. Ti, kteří se
1. září přišli podívat na den otevřených
dveří, si jistě ještě teď vybaví nové WC,
chodby, okna a sborovnu. Vymalovali
jsme všechny nově opravené místnosti
a o vánočních prázdninách jsme natřeli
ještě všechny dveře v 1. patře. Nesmím

též opomenout nové šatny, ve kterých si
děti od září libují.
Škola je též otevřená novým aktivitám.
Uskutečnila se zde přednáška o Vizmburku, oslava výročí Květy Lelkové a valná
hromada Sdružení pro Vizmburk.
O všech aktivitách školy se dočtete na
www.havlovice pod odkazem ZŠ a MŠ.
Mgr. Jaroslav Balcar
ředitel ZŠ a MŠ Havlovice

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

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

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

14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin
14.00–15.30 hodin
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MŠ HASTRMÁNEK V ROCE 2008

Mateřská škola Hastrmánek
Mateřská škola Hastrmánek opět neměla
v tomto roce nouzi o děti. Maximální kapacita 25 byla do června navýšena na
počet 28 dětí. Od září však již nebylo
nutné kapacitu zvyšovat. Prožili jsme příjemný rok, který snad narušila jen „jarní“
porucha vody v prvním patře školy a následné vytopení některých prostor. Chod
školy nebylo nutno přerušit ani omezit
a po letních prázdninách již nebylo po
nehodě ani památky.
Z akcí pro děti, rodiče či veřejnost můžeme připomenout: Havlovický Masopust, předplavecký výcvik v trutnovském
bazéně, společné Vynášení Zimy ze vsi,
Velikonoční prodejní výstavu, oslavy
Dne dětí, Dne tatínků, Dne matek i Dne
Země se slavnostním sázením lípy „Vesnice roku 2007“, Čarodějnice, červnové
loučení s předškoláky, školu v přírodě,

Pan prezident v mateřské školce
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návštěvy výstav, divadel, prima Strašidlácký den čili Dýňovou párty na konci
října, pravidelné saunování i hru na
zobcovou flétnu, výlet do Ratibořic v adventním čase, oslavy Vánoc a divadelní
představení s názvem „Výlet do předvánoční Prahy“.
Spoustu pěkných chvil jsme prožili
i se sdružením SULIHARA. Pokračovali
jsme v projektu „Pohádka“, a tak jsme se
vydali na novou naučnou stezku Les Království ve Dvoře Králové, podnikli jsme
Pohádkové putování na hrad Vízmburk
a navštívili jsme Perníkovou chaloupku
pod Kunětickou horou.
Dalo by se také říci, že rok 2008 byl v naší školce rokem otevřených dveří a vzácných návštěv. No, posuďte sami: návštěva
Evropské hodnotící komise, prohlídka
školy u příležitosti Srazu rodáků, Srazu

všech obcí Havlovic z ČR a hlavně prezidentská návštěva! Které z mateřských
škol se toto poštěstí! Už vím. Přeci té,
která stojí ve Vesnici roku 2007!
A co nás čeká dál?
MATEŘSKÁ ŠKOLA HASTRMÁNEK
LETOS SLAVÍ PADESÁTKU !!!
Když člověk oslavuje padesátku, vstupuje pomyslně do druhé poloviny svého
života. Je vyzrálý, má velkou řadu zkušeností a splněných životních úloh, jeho
život stojí na pevných základech.
Naše mateřská škola je právě teď ve
stejném věku.
Narodila se 1. září 1959, vyrostla již
z dětských plínek, zvládla první nesmělé
kroky a nesmazatelně se zapsala do života lidí v Havlovicích. Určitě však není
v polovině svého života a za zenitem
svých největších sil. Ona má totiž to
štěstí, že bude stále mladá. Stále bude
koukat na svět svýma dětskýma očima,
stále v ní budou znít pohádky, dětské písničky a upřímný smích.
Takové krásné „kulatiny“ se však musí
řádně oslavit!
Proto nám dovolte, abychom Vás pozvali 31.května ve 13.00 hodin do našeho kulturního domu.
Tam proběhne slavnostní zahájení
oslav, prezentace mateřské školy a poté
hudební vystoupení pro děti. Na ně naváže tradiční Dětský den na hřišti za školou a prohlídka naší školky.
U příležitosti oslav bychom rádi vydali
souborný almanach, který bude mapovat celé půlstoletí MŚ. V této souvislosti
bychom Vás chtěli poprosit o pomoc.
V archívu nám chybí fotografie z let
1962– 1968, 1970 a 1973. Máte-li doma
nějaké, rádi bychom si je okopírovali
(ozvěte se – leden, únor). Chtěli bychom
také uspořádat výstavu hraček, pomůcek
či dětského oblečení z 60. a 70. let minulého století (také prosíme o zapůjčení
věcí – začátkem května). A ještě jedna
věc nakonec: společně s dětmi i s Vámi,
milí havlováci, chceme vytvořit vzpomínkové leporelo s obrázky, texty či vlastními básničkami na téma „Moje dětství“. V průběhu února Vám domů doneseme čtvrtky a podrobnější popis. Vraťte
se, prosím, na chvíli do dětství, nakreslete
či napište něco milého a vraťte na OÚ
nebo do školky (do konce března). Určitě
vznikne zajímavá knížka i pro budoucí
generace. Ta bude také součástí výstavy.
Děkujeme předem za pomoc, za další
nápady či připomínky.
…a 31. května to společně oslavíme!!!
Yvona Friebelová

HAVLOVICKÉ NOVINY

SKAUTSKÝ ROK 2008

Naši Junáci v Krkonoších
Na začátku každého školního, a pro nás
i skautského roku, k nám do oddílu přibude několik nováčků. Jenže v září letošního roku nových světlušek a vlčat přibylo trochu více než kdy jindy. Proto
nám nezbylo nic jiného, než z jedné velké
družiny udělat dvě menší. Díky tomu má
v nynější době havlovický Junák tři družiny: Sajveni – neboli družina skautů,
nově vzniklou družinu světlušek Chobotnice a dále velkou družinu vlčat –
Kanců.
Jako tradičně mezi naši činnost patří
pravidelné schůzky, letní tábor, víkendové výpravy nebo charitativní akce.
Jednou z nejvydařenějších akcí byla
víkendovka na horách alias Kris-Kros
Krkonoš, a proto zde máte malou ochutnávku:
První zářijový víkend se konala víkendová výprava družiny vlčat a světlušek.
Nebyla to pouze první velká akce po
prázdninách, ale zároveň také první víkendovka této družiny vůbec. Původně
nás mělo jet všech deset, ale nakonec
nás do autobusu nastoupilo pouze šest.
A kam že to vůbec jedeme??
Naším cílem byla chata Junák ve Velké
Úpě. Po hodince v autobuse nás čekala
příšerná cesta do obrovského kopce.
Chatu jsme našli napoprvé a hned jsme
se zabydleli. Na večer byly naplánované
hry.
Ráno začalo kosí rozcvičkou a hned po
vydatné snídani jsme se vydali na horskou túru. Měli jsme v plánu zdolat
kopec na Růžovou horu a odtud se neHAVLOVICKÉ NOVINY

chat vyvézt lanovkou na nejvyšší horu
Sněžku. Zmoženi jsme dorazili ke stanici
lanovky a s hrůzou jsme zjistili, že kvůli
silnému větru lanovka nejede. Co teď??
Vydali jsme se zpátky na chatu, cestou
hráli nejrůznější hry, ve kterých jsme pokračovali i na chatě. Nejoblíbenější hrou
víkendu se stali Vampoši a hledáni
bomby. Večer jsme byli všichni pozváni
do nově otevřené Restaurace U Zmrzlého skauta na výbornou večeři. Restaurace má ale svá zvláštní pravidla, a proto

jsme museli všichni povečeřet výborné
špagety se svázanýma rukama.
V neděli jsme se probudili do deštivého rána. Po sbalení věci a úklidu chaty
jsme seběhli z kopce a popojeli do nedaleké Pece pod Sněžkou. A tady bylo překvapení pro děti – navštívili jsme Relax
park. Děti byly nadšené, obří klouzačky
se líbily, hlavně ta, co vedla do podzemí.
Děti by zde vydržely určitě celý den, ale
v poledne už bylo na čase vrátit se domů.
Akce byla i přes nepřízeň počasí velice
vydařená, všichni jsme si víkend moc
užili a už teď se těšíme na další!
V letošním roce máme v plánu se opět
zúčastnit charitativní akce Velikonoční
skautské kuřátko, a proto se můžete těšit,
že Kuřátko letos poprvé zavítá i do Havlovic.
Za celý 3. oddíl Medvědi Havlovice
děkujeme za toleranci a bezplatné používání klubovny.
Se skautským pozdravem Špiónka,
Matěj, Hrach, Růža, Kyti, Bohouš, Číňan,
Šimpanz, Vojta a Bára, Veverka, Orel,
David, Honza a Honza, Klíště, Roman,
Losna, Páťa a Páťa, Asterix a Obelix,
Chroust a Čmelák, Mamut a Asfalt,
Skippy.
A pokud chcete zjistit, kdo se skrývá
pod těmito přezdívkami, anebo se o nás
dozvědět něco víc, můžete navštívit naše
webové stránky http://www.junak-havlovice.estranky.cz nebo se přijít podívat na
naše pravidelné schůzky.
Veronika Kalužná

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zimní údržba místních komunikací se řídí vyhláškou obce č. 1/98, jejíž součástí je
i plán zimní údržby. Vyhláška vychází ze zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997
Sb. a schválilo ji zastupitelstvo obce dne 24. 3. 1998. Úkolem zimní údržby místních
komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní
údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné
a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací (obce Havlovice) na straně
druhé. Obec zajišťuje zimní údržbu na téměř 20 km místních komunikací. Vzhledem k tomuto velkému množství nelze zajistit zimní údržbu na celém území obce najednou. Jednotlivé komunikace jsou seřazeny do skupin podle pořadí důležitosti.
Pluhování a posyp svažité části komunikace nad Jutou, která patří mezi nejnebezpečnější, smluvně zajišťují Technické služby Úpice. Pluhování ostatních komunikací zajišťuje Zemědělská společnost, a.s. Svobodné Havlovice. Posyp komunikací se zajišťuje
drobným štěrkem a to každý individuálně ze samoobslužných kup, které jsou rozmístěny ve všech kopcovitých částech místních komunikací a jsou zřetelně označeny
značkou „Posypový materiál“. V případě extrémního zhoršení sjízdnosti a schůdnosti
místních komunikací (náledí …) budou celkový posyp zajišťovat na požádání Technické služby Úpice. Zajištění celkového posypu komunikací po celé zimní období není
v technických a hlavně ekonomických možnostech obce. V zimním období je každý
povinen přizpůsobit chůzi i jízdu stavu komunikací.
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ČINNOST DŮCHODCŮ ZA ROK 2008
Činnost společenských organizací v naší obci je velmi bohatá. My senioři se zapojujeme
alespoň svojí účastí na jejich jednotlivých akcích a tím také přispíváme k úspěchům
kulturního života Havlovic.
Za zmínku stojí účast na Tříkrálovém koncertu dechové hudby z Úpice, na třech divadelních představeních v kulturním domě, na výstavě obrazů a grafik pana Josefa
Vika a na předvánoční besídce školy též v kulturním domě.
Z dalších akcí v naší obci jsme nechyběli ani na Masopustním průvodu v maskách,
na vynášení Smrtky, při slavnosti na hradě Vizmburk a při odhalení pamětní desky
Květy Lelkové.
Z další osvětové činnosti jsme se účastnili dvou zdravotních přednášek, bohužel
s malou účastí.
V květnu jsme si nenechali ujít účast při slavnostním setkání prezidenta republiky
pana Václava Klause s občany naší obce.
Velký zájem u našich seniorů bývá o celodenní výlet za památkami a krásami naší
vlasti. Nebylo tomu ani jinak v září loňského roku. První naše zastávka byla v Borohrádku, kde jsme navštívili známou pražírnu kávy pana Petra Frolíka. Nechyběla
ochutnávka a nákup kávy domů.
Následovala zastávka v Holicích, rodišti afrického cestovatele Dr. Emila Holuba
(1847–1902) a návštěva jeho památníku. Zde se nám podařilo shlédnout kromě bohatých památek na život a dílo cestovatele a jeho choti Růženy jedinečné přírodopisné
a národopisné sbírky.
Hrádek u Nechanic okouzlil svojí krásou též všechny naše důchodce. Právem je nazýván malá Hluboká. Budova zámku byla postavena v anglické gotice v letech
1838–1854 pro Františka Arnošta Haracha. Zámecká budova je nově instalovaná jako
muzeum.
Domů jsme se vraceli přes Chlum, který býval velmi často dějištěm vojenských
operací. 3. 7. 1866 zde došlo ke krvavé bitvě mezi vojskem rakouským a pruským.
Výlet se vydařil a všichni účastníci byli spokojeni. Těší se již na nový zájezd v roce
2009.
Kromě výletu organizujeme vždy na jaře i na podzim zájezd na nákupy do Polska.
Z další námi organizované činnosti chci připomenout troje posezení při hudbě
a tanci v hostinci Amerika a posezení na Tylově paloučku s výborným jídlem.
Novou akcí v roce 2008 byla olympiáda seniorů na hřišti za školou. Dobře se zde bavili při sportovním klání důchodci z Havlovic i okolí. Těšíme se na její pokračování
v roce 2009.
Diamantovou svatbu 60 let společného života oslavili manželé Rázkovi. S přáním
a kytičkou jsme na ně také nezapomněli.
Naši senioři děkují obecnímu zastupitelstvu za vstřícný přístup a finanční příspěvek na svoji činnost. Poděkování patří i všem organizátorům při přípravě akcí.

OBČANSKÁ KOMISE
Narozeni v roce 2008:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Štěpán Smékal, Havlovice čp. 299
Martin Vlach, Havlovice čp. 27
Alžběta Čepelková, Havlovice čp. 144
Jiří Švihálek, Havlovice čp. 213
Pavel Kraus, Havlovice čp. 12
Matyáš Čepelka, Havlovice čp. 251
Denis Laštovička, Havlovice čp. 202

V roce 2008 nás opustili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Helena Páslerová, Havlovice čp. 74
Bedřiška Soukupová, Havlovice čp. 74
Jakub Kábrt, Havlovice čp. 5
Vlastimil Rait, Havlovice čp. 105
Josef Šetelík, Havlovice čp. 230
Antonín Špinler, Havlovice čp. 134
Jiří Dvořák, Havlovice čp. 127
Jiří Kuťák, Havlovice čp. 119
Ing.Zdeněk Petira, Havlovice čp. 56

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2008
je 917.

ÚHRADA MÍSTNÍCH
POPLATKŮ
1. Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu do 28. 2. 2009
2. Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2009
3. Poplatek ze psa do 31. 3. 2009
4. Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2008 –
30. 6. 2009 do 31. 7. 2009
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 Trutnov. Variabilním symbolem
každého poplatníka je číslo popisné
nebo evidenční. V případě, že poplatky
nebudou uhrazeny včas, bude účtováno penále.

Manželé Rázkovi oslavili diamantovou svatbu
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VÝCHODOČESKÉ POMPEJE V HAVLOVICÍCH
Na jaře loňského roku jsem se zamýšlel
nad životem v naší obci. Vše tady máme
celkem pěkné, úroveň obce za poslední
roky hodně stoupla. Jen ten hrad, který
máme ve znaku, nám stále chátrá. Havlováci se bijí v prsa, že mají v obci unikátní hrad, ale to je vše, co pro něj dělají.
Ač naplavenina, rozhodl jsem se tedy
začít něco dělat. S partou nadšenců jsme
vymýtili okolí hradu a zlikvidovali jsme
traviny na nádvoří. Národní památkový
ústav v Josefově mi schválil akci Vizmburské slavnosti.
Koncem srpna se uskutečnila v tělocvičně školy přednáška pana Mgr. Košťála o historii hradu spojená s prezentací fotografií archeologického výzkumu
a nálezů.
O víkendu 13. a 14. září jsme se stali
svědky ožití hradu nad Havlovicemi.
Jako živou vodou politý Vizmburk předvedl opět po takřka 30 letech svoji sílu.
V sobotním dopoledni se objevil rytíř

Na hradě nechyběli ani šermíři

Bossorky při vizmburských slavnostech
HAVLOVICKÉ NOVINY

Tas z Vizmburka na svém bujném oři
a pozval své poddané na svůj hrad, na
který se vracel po dlouhé více než 700
leté pouti. Za rytířem vyrazila jeho družina, která čítala asi 40 dobově oděných
rytířů, dvorních dam, pacholků i sedláků
a dalších téměř 200 přihlížejících obyvatel podhradí. Před branou hradu majitele a snad i stavitele přivítal purkrabí
Manfréd se svojí posádkou. Poté již Tas
povolil všem, aby navštívili jeho sídlo.
Uvnitř hradu byl pro návštěvníky připraven dobový program. Zahrála gotická
hudební skupina Paduana Hispanica. Své
umění předvedli rytíři ze skupiny Úpičtí
střelci, ukázali též zbroj a brnění středověkých bojovníků. Ve svém vystoupení dokonce plivali oheň. Na příchozí čekali doboví řemeslníci, promítání filmu
o hradu, o výzkumu, o nálezech, dále pak
postery o historii hradu a o Sdružení
pro Vizmburk. Během těchto 2 dní prošlo hradní branou a prohlídku absolvo-

Hlavní organizátoři Vizmburských slavností – Jarda Balcar a Zdeněk Honzera
valo bezmála 1000 zájemců o historii,
čímž plně zaplnilo možnou kapacitu prohlídek. Na své si přišly i děti, které vyzkoušely střelbu z luku a kuše a také
středověký souboj s tyčemi. Neděli okořenila 2 vystoupení úpické kapely Bossorky. V sobotu teklo proudem pivo,
v chladné neděli si přišli na své milovníci
grogu a svařáku. I přes větrné studené
počasí se v neděli naplnil hradní příkop
až po okraj. V sobotu odhaduji okolo
1200 a v neděli tak 800 návštěvníků. Tato
návštěvnost mě příliš nepřekvapila, lidé
měli po třicetiletém půstu opět po hradu
hlad. Svědčí to o tom, že si lidé přejí hrad
opět oživit. V knize připomínek a nápadů
je to černé na bílém.
Od té doby uběhla již spousta času.
Absolvoval jsem asi desítku jednání
s NPÚ v Josefově a dosáhl částečného
zpřístupnění hradu pro veřejnost a zároveň ostrahu. V prosinci se konala valná
hromada Sdružení pro Vizmburk, které
má nyní asi 25 členů. Na jaře bude postavena na hradě bouda pro průvodce,
bude připravena výstavní expozice a od
května bude hrad otevřen o víkendech,
od června do srpna pak bude otevřen
každý den. Otevírací doba bude od 9 do
17 hodin. V noci budou prováděny kontroly příslušníky Policie ČR a členy sdružení. Jakýkoliv pohyb nezvaných hostů
bez průvodce bude uvnitř hradu monitorován kamerou a oceněn pokutou
50 000 Kč.
I nadále sháníme nadšence, kteří nám
mohou finančně pomoci důstojně prezentovat historii Havlovic na hradě. Pozvěte nahoru své známé, kamarády atd.
Více návštěvníků určitě pomůže k tomu,
že stát konečně jednou rozhodne o celkové opravě hradu.
Mgr. Jaroslav Balcar
místopředseda Sdružení pro Vizmburk
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HAVLOVICKÉ DIVADLO

SBĚR VZORKŮ

Kulturní dům v Havlovicích v loňském roce ožil i divadlem. Amatérské soubory z různých koutů země zde sehrály 3 divadelní představení. Zájem byl veliký a tak budeme
pokračovat i v letošním roce. Divadelní představení pro nás zajišťuje nezisková organizace DIVADLO z Hradce Králové v čele s ředitelem Tomášem Langrem. Její snahou
je nabídnout lidem úspěšné komedie amatérských divadelních souborů a odpoutat je
tím od sledování jednoduchých televizních seriálů. Během představení je v hledišti pro
diváky stolová úprava se zapálenými svíčkami a s občerstvením. Jednotné vstupné je
100,– Kč za osobu, které Vám bude v případě, že nebudete spokojeni, vráceno.

2. ČESKO-MORAVSKÝ KOŠT
SLIVOVICE 21. 3. 2009
KULTURNÍ DŮM HAVLOVICE
Náš první ročník úspěšně proběhl
v hospůdce na Hořičkách, ale jelikož pro
vás letos chystáme velmi bohatý folklórní
program s vystoupením několika českých
i moravských dětských souborů, cimbálové muziky a krojovaných zpěváků z kyjovska přesunuli jsme letošní ročník do
hezkých a dostatečně velkých prostor
kulturního domu v nedalekých Havlovicích.
Při prvním ročníku jsme degustovali
a hodnotili neuvěřitelných 384 vzorků
domácích pálenek a likérů.
V konkurenci 150 vzorků z Moravy
zůstal titul ŠAMPION KOŠTU v našem
kraji.
Jak je vidět, i naše domácí produkty
jsou na dobré úrovni.
A proto zahajujeme SBĚR VZORKŮ
na druhý ročník. Na jeden vzorek stačí
0,33 l jakékoli domácí pálenky či likéru.
Vzorky zanechávejte u určených osob či
kontaktujte Z. Mencla, tel. 777337010
nebo J. Možiše, tel. 732191411. A odběr
dohodneme individuálně.
Degustace a hodnocení proběhne
14. 3. 2009 proškolenými degustátory
z Čech i Moravy a vše samozřejmě absolutně anonymně.
A jen připomínáme, že celý finanční
výtěžek z této akce bude předán dětskému domovu v Sedloňově.
Za darované vzorky děkuje
a na setkání se těší
pořádající Spolek přátel čs. a mor. folklóru

VÝZVA PRO VLASTNÍKY A UŽIVATELE POZEMKŮ V OBCI
K ODSTRANĚNÍ NEBO OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ
V souladu s ustanovením §25 odst. 4h)
zákona 458/2000 Sb. vyzýváme všechny
vlastníky a nájemce pozemků, na nichž
se nachází venkovní vedení elektrických rozvodových sítí, k odstranění nebo
okleštění stromoví a jiných porostů,
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení i bezpečnost osob v blízkosti
zařízení. Podle ustanovení citovaného
Energetického zákona a souvisejících
norem se nesmí žádná část ovocných
a okrasných stromů (větví i kmenů) přiblížit k vodičům vedení nízkého napětí
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ve vzdálenosti menší než 1 metr u holých
vodičů a 0,5 m u izolovaných vodičů
a závěsných kabelů. U vedení vysokého
napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry
u holých vodičů.
Ochranné pásmo:
– od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodiče na obě
strany
– od 35 kV do 100 kV včetně je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodiče na obě strany

– v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.
V případech, kdy by mohlo při požadovaných pracích dojít k ohrožení bezpečnosti osob, poškození vedení nebo
přerušení jeho provozu, vyžádejte si
předchozí souhlas společnosti ČEZ – Distribuční služby, s.r.o. Pokud nebude
provedeno okleštění porostů, provede
potřebné práce energetická společnost
vlastními prostředky, dřevní hmota bude
ponechána na místě. Bližší informace na
zákaznické lince 840 840 840.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Na výstavě veteránů byla k vidění i zemědělská technika

Z výstavy veteránů

Družstvo našich žen při závodech O pohár starosty ve sportovním areálu

Na našem dětském hřišti je stále rušno

Členové volební komise při volbách do zastupitelstev kraje a do Senátu ČR

Pohled na volební místnost

HAVLOVICKÉ NOVINY

29

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
VE DNECH 17. A 18. ŘÍJNA 2008
pořadí

č. strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

47
48
18
1
3
50
13
7
53
32
37
42
33

9.

10.

Název strany

počet hlasů

% hlasů

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Koalice pro Královéhradecký kraj
Nezávislí
Volba pro kraj
Dělnická strana – za zrušení poplatků ve zdravotnictví
Strana zdravého rozumu
SDŽ – Strana důstojného života
Volte Pravý Blok - www.cibulka.net
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa

124
86
38
32
18
14
8
5
5
3
3
3
2

36,36
25,22
11,14
9,38
5,28
4,11
2,35
1,47
1,47
0,88
0,88
0,88
0,59

celkem

341

100,00

Celkový počet voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

749
358
341

47,80 %

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
VE DNECH 17. A 18. ŘÍJNA 2008 – I. KOLO
pořadí č. kandidáta kandidát
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4
1
5
2
6
3

Mgr. Ivan Adamec
MUDr. Pavel Trpák
prof. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc.
Jiří Gangur
RNDr. Jiří Kulich
Ing. Jan Sobotka

název strany

počet hlasů

%

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
Nestraníci
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana zelených
Koalice US-DEU, VPM, SOS

144
76
38
30
14
13

45,71
24,13
12,06
9,52
4,44
4,13

celkem

315

100,00

Celkový počet voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

749
356
315

47,53%

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
VE DNECH 24. A 25. ŘÍJNA 2008 – II. KOLO
pořadí č. kandidáta kandidát
1.
2.

30

4
1

Mgr. Ivan Adamec
MUDr. Pavel Trpák

název strany

počet hlasů

%

Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická

166
119

58,25
41,75

celkem

285

100,00

Celkový počet voličů
Počet zúčastněných voličů
Počet platných hlasů

753
285
285

37,85%

HAVLOVICKÉ NOVINY

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH AKCÍ V ROCE 2009
datum

název sportovní akce

pořadatel

další informace o akci kontaktní osoba

telefon

leden

Hokejová utkání Pravý vs. Levý břeh

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

únor

Karneval na ledě

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

únor

Volejbalový turnaj v KD Havlovice

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Prokop Milan

724761300

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

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

12. 4.

1. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

duben – řijen

Havlovická Tropical liga (malá kopaná)

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

18. 4.

Tenisový turnaj – Staré rakety

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

9. 5.

Pochod Václavice Havlovice

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

10. 5.

2. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

16. 5.

Májový streetball

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

30. 5.

Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Čáp Stanislav

604702018

7. 6.

3. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

13. 6.

Volejbalový turnaj

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Ing. Prokop Milan

724761300

20., 21., 27. 6.

32. r. fotbalového turnaje HAPO

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

28. 6.

Finále HAPO

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

12. 7.

4. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar

777005790

srpen – říjen

Podzimní tenisová liga (4 ligy) + liga ve čtyřhře

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

1. 8.

HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let)

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

9. 8.

5. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

září – listopad

Podzimní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

3. 9.

Olympiáda pro starší a pokročilé

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

5. 9.

TYROLIT Cup

Tohola Miloslav

737141504

12. 9.

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

www.havlovice.cz

Tohola Miloslav

737141504

13. 9.

6. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

26. 9., 28. 9.

Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jan

777851871

26. 9.

Havlovická olympiáda - Pravý vs. Levý břeh

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

11. 10.

7. Havlovice minigolf Open

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

24. 10.

Tenisový turnaj čtyřhra

TJ Sokol Havlovice

www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790

31. 12.

Silvestrovský běh

TJ Maratonstav Úpice www.havlovice.cz

Mgr. Balcar Jaroslav

777005790
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RŮZNÉ
Na OÚ u paní Dvořáčkové jsou ověřovány pravosti podpisů a listin

POUŤ V HAVLOVICÍCH
9. 5. 2009

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
10. 10. 2009

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon: starosta– 499 784 061
účetní – 499 784 062
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin
Vítání jara aneb vynášení Smrťačky

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

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

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

PROPAN – BUTAN
tel. 499 781 567
(zajišťují potraviny Jánošík – během pracovní doby)

LIDOVÁ KNIHOVNA
Dětský den ve sportovním areálu

(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

Plavidla při loňském Úpění na Úpě

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)

Vydává Obec Havlovice v nákladu 800 ks. Zpracoval ing. Pavel Dvořáček, starosta obce. Schváleno radou obce dne 5. 2. 2009. Lito a tisk Retip, Červený Kostelec

