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

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2011
Je to jen pár let nazpět, kdy jsem na
těchto místech Havlovických novin
psával o tom, že poklidný život v naší
obci nebyl ničím vážně rušen. Lidé se
scházeli v novém sportovním areálu
nebo v opraveném kulturním domě.
Zde si stále měli co říci a naše spolky
za obecní podpory jim nabízely desítky akcí, do kterých se mohli zapojit.
Pak přišel rok 2007. Mnohaleté, cílené
úsilí zastupitelstva o rozvoj naší obce
ve všech oblastech jejího života bylo
po zásluze oceněno. A to cenou nejvyšší. Vyhráli jsme celostátní kolo
prestižní soutěže Vesnice roku 2007.
Stali jsme se teprve 13. obcí z více jak
6000, které se to podařilo. V té době
nechal obecní úřad vyrobit několik
set triček s vyšitým znakem naší obce.
Během několika měsíců byla rozprodána. Na nejrůznějších místech bylo
možné potkat havlováky, kteří v nových tričkách byli patřičně pyšní na
to, odkud pocházejí. A další důkaz, že
svoji práci děláme dobře, přišel hned
v následujícím roce. Dne 20. června
2008 navštívil naši obec prezident
České republiky pan Václav Klaus
v doprovodu hejtmana Královéhradeckého kraje pana Pavla Bradíka.
Byla to návštěva, na kterou se nezapomíná, a která bude zapsána zlatým
písmem do dějin naší obce. Velikého
ocenění dosáhla naše obec v září
2008. V holandské obci Koudum se
bezvadná parta 45 zástupců naší obce
zúčastnila soutěže Vesnice Evropy.
Zde jsme převzali prestižní Evropskou cenu obnovy vesnice za celkový
rozvoj obce ve všech oblastech života.
A tak jak už to v životě chodí, po
těch všech úspěších a oceněních,

Nový most U Mandle v kresbě Josefa Vika
o kterých si může více jak 90 % obcí
v celé republice nechat jen zdát, následoval tvrdý pád.
Někteří spoluobčané neunesli tíhu
vítězství a úspěchů naší obce a začali
jednat. Ideálním podnětem se jim
stala nevydařená dotace na stavbu
mostu přes řeku Úpu v části obce
U Mandle. O výměnu původního železného provizorního mostu, který
byl již několik let v havarijním stavu,
usilovala obec 30 let. Považovali jsme
za veliký úspěch, že se nám podařilo
v roce 2009 získat od Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) dotaci ve výši téměř 10 mil. Kč. Na základě výběrového řízení byla jako
dodavatel stavby vybrána firma
M-Silnice a.s., Pardubice. Ta podala
nejnižší nabídku z oslovených firem
(necelých 12 mil. Kč) a v září 2009
zahájila stavbu. V dubnu 2010 krátce
před dokončením stavby se objevily
problémy se zajištěním finančních
prostředků z této dotace. Smlouva
podepsaná se SFDI se ukázala jako
falzifikát. Obec Havlovice si okamžitě najala pro zastupování advokátní
kancelář, s jejíž pomocí podala trestní oznámení. Stejně tak učinil
i SFDI. S firmou M-Silnice byl uzavřen splátkový kalendář do konce
roku 2011. Byli jsme postaveni před
nelehký úkol. Během osmnácti měsíců zajistit finanční prostředky, které
téměř dvojnásobně překračují roční rozpočet obce. Kolotoč desítek

jednání na nejrůznějších úrovních nebral konce.
Do konce roku 2011 se podařilo
z dluhu umazat více jak 9 mil. Kč. Po
dohodě s firmou M-Silnice a.s. byla
poslední platba ve výši 750.000,- Kč
odložena do konce října 2012. Na
celou stavbu obec přijala úvěr od
ČS, a.s. a od soukromé osoby v celkové výši 5,5 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let. Zadlužení obce vzhledem
k jejím příjmům je na nízké úrovni
a v žádném případě nebude bránit jejímu rozvoji v dalších letech.
Během řešení našeho problému
okolo mostu atmosféra v obci řádně
zhoustla. Obcí se šířilo mnoho lží
a polopravd. Namísto toho, aby se někteří občané přišli o stavu věci informovat na obecní úřad, považovali za
lepší, pozvat do obce hned čtyřikrát
Českou televizi v čele s redaktorem
Vlastimilem Weinerem. Náš problém
se tak stal celostátní mediální senzací.
Samozřejmě, že ve zkreslených reportážích nemohlo chybět jizlivé připomenutí, že naše obec se stala Vesnicí
roku. Špatná nálada v obci se přenesla
i do řad zastupitelů. To přestalo být
jednotné. Vše vyvrcholilo 12. prosince 2011 na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Havlovice, kdy
11 zastupitelů z celkového počtu 15
hlasovalo pro odvolání místostarosty
Jana Čepelky pro ztrátu důvěry.
Pevně věřím, že atmosféra v naší
obci se už konečně začne vylepšovat.
Byl bych rád, kdybychom se řídili
a stále si připomínali slova našeho nedávno zesnulého bývalého pana prezidenta Václava Havla: ,,Přál bych naší
zemi méně upachtěných lidí. Lidé by
se měli zastavit, rozhlížet se, odpouštět si, ze života se radovat, prožívat ho.
Ne si závidět, stále se za něčím štvát,
hledat problémy kde nejsou“.
Ing. Pavel Dvořáček

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
1. Rekonstrukce obecního vodovodu
Spořilov – Popluž
– Výměna původního ocelového potrubí
za PE včetně přípojek v celkové délce
1188 m.
Celkové náklady:
1.387.765,– Kč
Z toho dotace Královéhradecký kraj:
990.000,– Kč
Dodavatel stavby:
Petr Maršálek, Náchod
V roce 2011 byla provedena 1. etapa
v hodnotě díla 660.000,– Kč.
2. etapa bude dokončena do května 2012.
2. Rekonstrukce obecního vodovodu
Vejhled
– Výměna původního ocelového potrubí
za PVC 90 mm včetně přípojek v celkové délce 200 m
Celkové náklady:
100.000,– Kč
Dodavatel stavby:
Obec Havlovice

Výměna vodovodního potrubí u kapličky

3. Štěrková komunikace U Zvoničky
– Nová štěrková příjezdová komunikace k 8 novým stavebním parcelám
U Zvoničky
Celkové náklady:
500.000,– Kč
Dodavatel stavby:
M-Silnice, a.s., Pardubice
4. Revitalizace dětského hřiště u Mateřské školy Havlovice
– Oprava terasy a zpevněných ploch,
odstranění nevyhovujících herních
prvků a instalace 6 ks nových herních
prvků a pískoviště
Celkové náklady:
572.469,– Kč
Z toho dotace MMR ČR: 364.700,– Kč
Dodavatel stavby:
Vladimír Tomek, Souvrať 73
Kromě tohoto výčtu větších akcí byla
provedena i řada menších
– Nátěr zábradlí na mostech U Mandle,
ve Vsi a u Maixnerů
– Nákup a osazení 5 ks beden na posypový materiál
– Oprava místních komunikací penetračním nástřikem
– Nátěr střechy a vrchních žlabů na budově ZŠ
– Oprava a nátěr parketových podlah
v obou třídách ZŠ
– Vyčištění svislé kamenné regulace
podél řeky Úpy od Závodě po obecní
úřad
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Výměna vodovodního potrubí na Popluží

Budování štěrkové komunikace k novým stavebním parcelám U Zvoničky
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INFORMACE PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2011,
O STANOVENÍ MÍSTNÍHO KOEFICIENTU PRO VÝPOČET DANĚ Z NEMOVITOSTÍ ÚČINNÁ OD 1. 1. 2012
Zastupitelstvo obce Havlovice se na
svém zasedání dne 20. 6. 2011 usnesením
č. 2/2011 usneslo vydat na základě § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
Vyhláškou se na území obce Havlovice
stanovuje místní koeficient, kterým se
násobí daň poplatníka za jednotlivé
druhy pozemků, staveb, samostatných
nebytových prostorů a za byty, popřípadě
jejich souhrny, ve výši 2. Místní koeficient se nevztahuje na pozemky orné půdy,
chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů
a trvalých travních porostů.
Tolik citace z nové obecně závazné vyhlášky. Laicky řečeno, zastupitelstvo obce
tímto krokem zvýšilo všem poplatníkům,
kteří mají na území obce obytné domy,
byty, rekreační objekty, stavby užívané
pro podnikatelskou činnost… dosavadní
platbu na dvojnásobek. Tak například,
kdo v loni zaplatil za rodinný dům
300,– Kč, zaplatí letos 600,– Kč. U pozemků se platba nezvyšuje u orné půdy,
zahrady, trvalých travních porostů ani
lesů. Daň z nemovitosti je jediná daň,
jejíž celý výtěžek, který finanční úřad vybere, se stává příjmem obce. Předpokládáme, že naše obec tímto krokem získá
do obecní pokladny cca 200.000,– Kč.
Občané se tak budou více finančně podílet na rozvoji obce a třeba si budou i nových věcí více vážit. I tak je to jen zlomek
toho, jak se finančně podílí na rozvoji
svých obcí občané v zemích západní Evropy. K tomuto kroku přistupuje v poslední době stále více obcí.

Schválením obecně závazné vyhlášky
dochází ke změně daňové povinnosti
velkého počtu poplatníků. Z titulu této
změny 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.
O daňové povinnosti budou poplatníci
rovněž informováni prostřednictvím daňových složenek, které jim budou doručeny poštou počátkem měsíce května.
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 od letošního roku podléhá poplatku.
Termín splatnosti daně z nemovitosti
je 31. 5. 2012. Poplatníkům, kteří daň zaplatí před vytisknutím složenek, se samozřejmě složenka neposílá. Pokud ji
i přesto obdrží, 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.
Vyhláškou ministerstva zemědělství
č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků, došlo od 1. 1. 2009 ke zvýšení
průměrných cen zemědělských pozemků.
Údaje důležité pro vyplnění daňového
přiznání pro obec Havlovice:
Průměrná cena pozemku od 1. 1. 2009:
4,27
Kód katastrálního území Havlovice:
637998

PLÁN PRÁCE OBCE
NA ROK 2012
– Výstavba ,,garáží pro komunální
a hasičskou techniku. Hlavní investiční akce roku 2012. Stavba
bude umístěna za kulturním
domem. Celková hodnota díla
4.489.360,– Kč
• Z toho dotace z programu LEADER EU 1.800.000,– Kč
• Dodavatel stavby : ASJ s.r.o. Světí.
• Termín dokončení 31. 10. 2012
– Dokončení rekonstrukce části obecního vodovodu ze Spořilova na
Popluž
– Vybudování nové asfaltové komunikace včetně odvodnění podél
nové zástavby rodinných domů
U Zvoničky
– Osazení svodidel a oprava opěrné
zdi v Habřině
– Oprava svislé kamenné regulace
podél řeky Úpy v úseku od obecního úřadu po Závoď
– Prořez břehového porostu podél
řeky Úpy v úseku pod Habřinou

Budoucí podoba Garáží pro komunální a hasičskou techniku
HAVLOVICKÉ NOVINY
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KRONIKA OBCE HAVLOVICE
Kronika naší obce je soustavně vedena
od 29. ledna 1902, kdy byla zřízena za
působení starosty obce Josefa Hejny
č.p. 37. V současné době je kronikářem
obce pan Lubomír Řezníček č.p. 48. Ten
tuto nelehkou a zodpovědnou práci převzal v roce 1993 po Blance Pavláskové
č.p. 281. Již od roku 1981 je kronika vedena odděleně v textové a obrazové podobě.
V říjnu 2010 uspořádal Státní okresní
archiv v Trutnově ve spolupráci se zdejším okresním muzeem školení kronikářů
bývalého okresu Trutnov. Součástí toho
byla soutěžní expozice kronik, které jednotlivé obce dodaly. Je nutné připomenout, že zdaleka ne všechny obce své
kroniky poskytly. Více jak polovina obcí
své kroniky nevede nebo jsou v takovém
stavu, že je nechtějí vystavovat. Je to veliká chyba, neboť historické dokumenty
by se měly zakládat a život obce v kronice
zaznamenávat. Nakonec se sešlo více jak
tři desítky kronik, které posoudili nejenom samotní kronikáři, ale i odborníci.
Vítězství si odnesla kronika z Havlovic.
,,Havlovická kronika nás zaujala kromě
obsahu a perfektně ručně zapsaného
textu také obrazovou přílohou“ uvedl ředitel archivu Roman Reil. Náš kronikář
Luboš Řezníček převzal od ředitele archivu čestné uznání a od starosty obce na
veřejném zasedání věcný dar. Luboši
děkujeme. Ještě na doplnění je nutné
připomenout, že na druhém místě se
umístila kronika z Kocbeře, která zaujala
tím, že je autorem Ladislavem Svatošem
psána na počítači a obrazová příloha je
naskenovaná a zakomponovaná přímo do svazku. Kronika Třebihoště od
Jany Hlavaté, na třetím místě, zaujala
nejen obsahovým, ale i výtvarně zvoleným řešením, které záznamy obohacuje
a odlehčuje.

Kronikář obce Lubomír Řezníček přebírá ocenění od ředitele okresního archivu

Kamenná regulace podél řeky Úpy před očištěním

Ing. Pavel Dvořáček


Kamenná regulace po očištění
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CO NACHYSTALI ARCHIVÁŘI V TRUTNOVĚ PRO HAVLOVICE ?

Budova Státního okresního archivu v Trutnově
Již bezmála dvacet let úzce spolupracují Státní okresní archiv v Trutnově
s Obecním úřadem v Havlovicích. Pro
Havlovice zprvu znamenala spolupráce
určitou povinnost předat a průběžně
předávat písemnosti trvalé dokumentární povahy (archiválie) do archivu. Na
této skutečnosti není nic zvláštního, když
si uvědomíme, že povinnost archivace
mají obdobně všechny obce a města
a také školy a státní úřady v okrese Trutnov i v celém státě. V trutnovském
archivu se nyní nachází bezmála 5 „regálových“ kilometrů archivního materiálu
od roku 1335 do současnosti. V archivu
se pak tyto písemnosti odbornými archiváři zpracovávají a zpřístupňují formou
inventářů, rejstříků a katalogů. Podle zákona má pak každý občan našeho státu
(a do trutnovského archivu přicházejí
ročně i desítky cizinců) možnost v archivu v úředních dnech (pondělí
a středa) studovat v takzvané badatelně
(studovně). Dnes již také i s digitálním
fotoaparátem a samozřejmě bezplatně.
Ročně zaznamenáváme na 600–700 návštěv.
V současnosti Státní okresní archiv
v Trutnově archivuje celkem na 2 700 archivních fondů a sbírek, z toho 23 archivních fondů k Havlovicím, mimo jiné
archiv obce, archiv školy, zemědělské
družstvo, spolek divadelních ochotníků,
spořitelní a záložní spolek a další. Nejvyužívanější u těchto fondů jsou kroniky.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Archiv uchovává a zpřístupňuje celkem
šest obecních kronik z let 1902–1993,
čtyři školní kroniky z let 1845–1987, dvě
kroniky Osvětové besedy v Havlovicích.
Další informace se k Havlovicím nacházejí v dalších fondech a sbírkách, např. ve
fondu Okresní úřad Trutnov (vodní spisy
vztahující se k mlýnům nebo v tomtéž
fondu sčítací operáty ke sčítání obyvatel
1900, 1910, 1921 aj.), další písemnosti
jsou ve fondu Okresní národní výbor
Trutnov z let 1945–1990 (spolky, zakládání JZD, vodoprávní agenda, atd.).
Kromě toho, že archiv archiválie shromažďuje a uchovává v depozitářích dalším generacím, neopomíjí ani jejich
využití a prezentaci. Kromě výstav, publikací, přednášek a exkurzí začal také
před třemi lety s digitalizací. V tuto
chvíli jsou na webových stránkách
www.vychodoceskearchivy.cz prezentovány všechny zdigitalizované městské listiny, obecní fotokroniky z ateliéru
Emanuela Waltera (pro cca 20 obcí)
a část obecních a městských kronik, mezi
nimi také obecní kroniky Havlovic od
roku 1902, které si mohou zájemci prohlížet na uvedených stránkách přes internet ze svých domácích počítačů.
Výhoda tohoto dálkového přístupu k archiváliím je nepopíratelná. Kromě toho,
že se bez návštěvy archivu zájemci a potencionální badatelé dostanou bez problémů k těmto archiváliím, jsou na druhé
straně tyto archiválie ušetřeny dalšího

předkládání do rukou badatelů a jako
originály proto vydrží i déle bez restaurátorského zásahu. Nevýhodou však je,
že digitalizace archiválií je časově náročná práce a zpřístupňování touto formou bude ještě trvat při současném
tempu desítky let.
Neméně známou činností Státního
okresního archivu v Trutnově je i metodický dohled nad psaním kronik v okrese
Trutnov, který je uskutečňován i formou
školení, výstav a soutěží kronikářů. Jedno
takové školení proběhlo i v roce 2011 pro
kronikáře celého okresu. Nejen že se na
školení kronikáři dozvěděli nové trendy
v psaní kronik, ale měli možnost si popovídat se svými kolegy z jiných obcí.
Právě konfrontace s kronikáři dalších
obcí a měst přináší nové poznatky a možnosti, kdy si mohou mezi sebou informace a nápady sdělovat. Závěr školení
v říjnu 2011 byl věnován soutěži kronikářů, kteří své kroniky přivezli na
výstavu svých prací do Muzea Podkrkonoší. Vystavené kroniky obcí a měst pak
posuzovala jak odborná komise, tak
i kronikáři samotní. Není bez zajímavosti, že se jak odborná komise, tak i kronikáři shodli na jednoznačně nejlépe
vedené kronice okresu Trutnov. V soutěži vyhrála kronika havlovického kronikáře Lubomíra Řezníčka, jehož vztah
k obci se odráží i v oceněné kronice. Do
pomyslné síně kronikářské slávy byli pak
přijati dlouholetí kronikáři prof. Antonín
Just z Trutnova (kroniku píše od roku
1958) a pan Pavel Janoušek ze Dvora
Králové, jehož kronika psaná na počítači
a doplněná digitálními snímky města je
příkladem mnoha kronikářům. Mezi
další oceněné kronikáře patří i Mgr. Ladislav Svatoš z Kocbeří a paní Jana Hlavatá z Třebihoště.
Obyvatelům Havlovic je však známější
další spolupráce obce Havlovice a jejich
starosty Ing. Pavla Dvořáčka se Státním
okresním archivem v Trutnově. Byla to
v roce 2001 vydaná publikace „Havlovice
a čas. Procházka historií obce nad řekou
Úpou do roku 2000“, na které se autorsky
podíleli také tři archiváři. Výzkum o dějinách obce se však od té doby znovu posunul dále a zcela určitě by si Havlovice
v budoucnu zasloužily objemnější a ještě
reprezentativnější knihu o své zajímavé
a bohaté historii.

Mgr. Roman Reil
Ředitel Státního okresního archivu v Trutnově
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HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ O.S. (HSMK)
Byl zaregistrován Ministerstvem
vnitra dne 11. 4. 2011 a zároveň vstoupil
do Českomoravského svazu malé kopané
(ČMSMK), který sdružuje desítky dalších svazů v Čechách a na Moravě. Celkově se jedná o několik tisíc mužstev
s desítkami tisíc hráčů. Náš svaz v současné době sdružuje okolo 350 hráčů

v následujících 18 mužstvech z trutnovského a náchodského okresu: Piškotky
Doubravice, Pošta Úpice, Sokol Apríl Bar
Úpice, FC Ležák Česká Skalice, Fan´s
Trutnov, SK Bulánek Batňovice, Lavina
Lhota Červený Kostelec, TSD Trutnov,
Vetim Rtyně, FK Slatina, El-Ninos Trutnov, FK Hořičky, Barchovan Libňatov,

Slavnostní zakončení Havlovické Tropical ligy s vítězným týmem Piškotky Doubravice.

SK Velký Třebešov, Kopáči Červený Kostelec, Sonia Žacléř, OTS Hurikán Trutnov a HAFA Sokol Havlovice.
Hlavní náplní naší činnosti je organizovat finančně nenáročné sportování
pro všechny vrstvy obyvatelstva s důrazem eliminování současných negativních
vlivů ve společnosti. Naší snahou je
zajistit smysluplné využití volného
času především mládeže. V současné
době organizujeme Havlovickou Tropical ligu, (1. liga a 2. liga po 7 mužstvech,
senior liga 4 mužstva) dále Ligový pohár
pro mužstva hrající HTL. Z obou těchto
soutěží postupují vždy nejlepší do republikových mistrovství. PMML se bude
hrát v letošním roce v Černé Hoře
u Blanska a naši ligu bude reprezentovat
loňský vítěz HTL mužstvo Piškotky
Doubravice.
Mistrovství ČR v poháru městských lig
(PVP) se po diplomatickém úspěchu
havlovických pořadatelů uskuteční ve
dnech 21. – 22. 7. ve sportovním areálu
v Havlovicích! HSMK řídí výbor ve složení: Jaroslav Kocián, Jan Čapek, Josef
Vít, Stanislav Juríček a Miloslav Kovář.
Další informace o činnosti svazu najdete
na www.havlovickaliga.webnode.cz
Jaroslav Kocián

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011
26. března 2011 proběhlo v celé České
republice Sčítání lidu, domů a bytů. Podrobné výsledky týkající se i jednotlivých
obcí budou na Českém statistickém
úřadě k dispozici až koncem roku 2012.
Podle předběžných výsledků ČSÚ SLDB
2011 odhalilo ve společnosti řadu nových trendů, které přineslo posledních
deset let. Tady Vám přinášíme některé
z nich.
V České republice žilo letos na jaře
podle sčítání 10 562 214 obyvatel, to je
o 332 154 lidí více, než před deseti lety.
Za tímto růstem stojí nejen zvyšující se
porodnost několika posledních let, ale
především imigrace cizinců, kterých
v Česku žije o 260,5 % více než před deseti lety. Jejich počet se blíží k půl milionu.
Nejpočetnější skupinou cizinců v ČR
jsou lidé s ukrajinským státním občanstvím (117 810), na druhém místě jsou
Slováci (84 380) následováni Vietnamci
(53 110), Rusy (36 055), Němci (20 780)
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a Poláky (17 856). V České republice byli
sečteni lidé ze 182 zemí světa.
Proti roku 2001 u nás přibylo 97 182
Ukrajinců, 60 179 Slováků, 34 900 Vietnamců, 28 359 Rusů nebo 17 342 Němců.
Nejvíce se rozrostla skupina Němců
(o 504,4 %), Ukrajinců (o 471 %), Rusů
(o 368,5%) a Slováků (o 248,7 %).
V České republice rychle přibývá lidí
s vysokoškolským vzděláním. Zatímco
před deseti lety jich bylo 762 459, letošní
sčítání už eviduje 1 117 830 lidí s vysokoškolským diplomem, což je nárůst
o 46,6 %. Druhým extrémem je, že spolu
s vysokoškoláky také roste počet lidí,
kteří jsou zcela bez vzdělání. Tedy těch,
kteří vůbec nechodili do školy. Před deseti lety jich bylo 37 932, letos už 47 253,
tedy o 24,6 % více.
Sčítání lidu potvrdilo trend poslední
doby – růst rozvodů a pokles počtu
sňatků. Počet rozvedených mužů se za
posledních deset let zvýšil o 37,7 %, přibylo 10,4 % svobodných mužů. Mužů

žijících v manželství ubylo o 6,3 %. Počet
rozvedených žen vzrostl od posledního
sčítání o 33,4 %, přibylo 9,9 % svobodných žen. Žen žijících v manželství ubylo
o 7,1 %.
Jednou z otázek sčítání lidu byl způsob
vytápění domácnosti. V této oblasti se
objevily tři trendy.
1. Počet lidí, kteří topí plynem, se kvůli
cenám plynu zvyšuje jen velmi pomalu. Letos používá plyn k vytápění
1,47 milionů domácností, před deseti
lety to bylo 1,40 milionů domácností.
Nárůst je tak poměrně malý.
2. Velmi výrazně přibylo bytů, ve kterých
se topí dřevem. Aktuálně jde o 293 660
domácností, zatímco před deseti lety
jich bylo pouze 167 341. To je nárůst
o 76 %.
3. Naopak uhlí se už tolik jako v minulosti k vytápění nepoužívá. Počet domácností, které topí uhlím, klesl za
posledních deset let o 40 % (z 575 na
346 tisíc).
Zdroj ČSÚ
HAVLOVICKÉ NOVINY

V HAVLOVICÍCH BĚHALI DINOSAUŘI
Pískovcový lom Krákorka se nachází
v Havlovicích nad Podhradím na hřebenu zalesněného kopce cca 700 m od
hradu Vízmburkuv nadmořské výšce
470 m.
Těží se zde triasový (druhohorní) kaolinitický pískovec v deskovitě až lavicovitě odlučných vrstvách. Každá vrstva je
specifická ve své tloušťce, tvárnění přírodního povrchu (prolamovaný, čeřený,
drobený, krupkovitý apod.) a v probarvení s menší či větší intenzitou obsahu
pigmentu. Takto uložený deskový pískovec je ojedinělý a mezi pískovci je
v Česku raritou. Výborně se hodí pro
využití v zahradní i stavební architektuře. Zdejší pískovec byl použit např. i na
oplocení prezidentské vily Václava Havla
v Praze Střešovicích.
Těžba kamene začala v této lokalitě už
ve třináctém století. Tehdy byl v areálu
vznikajícího hradu Vízmburk a v jeho
nedalekém okolí lámán světlý pískovec
používaný při stavbě hradu. Pozůstatkem
jsou menší staré opuštěné lomy. V současném lomu Krákorka je pískovec těžen
od druhé poloviny 17. století. V roce
1663 se zde například lámaly dlaždice
pro náchodský zámek. Kámen byl také
hojně užíván na úpravy panských cest.
Pískovec se dobýval ručně. Do vysekaných otvorů dělníci zaráželi dřevěné
klíny a zalévali je vodou. Dřevo tím nabývalo na objemu a horninu trhalo. Nepostradatelnými nástroji kameníků byly
dvojzubák, zubák, palička, špice, pemrlice, ploché dláto šalírka a další. Profese
se dědila z otce na syna.
Způsob těžby se ani dnes příliš neliší
od dobývání pískovce v minulosti. Základem zůstává navrtání mohutných
bloků, tzv. špalků. Do řady vývrtů je
potom vlita nevýbušná rozpínavá hmota,
která způsobí postupné odtržení navrtaného bloku. Oddělené pásy pískovce pracovníci dále dělí pomocí klínů, palic
a kladiv do různých velikostí a tvarů.
Pravidelným se říká deskovina, zbylému
lomovému kamení divočina.
Lom provozuje akciová společnost
Krákorka se sídlem v Červeném Kostelci.
Pískovcový lom Krákorka začali nedávno skloňovat všichni naši paleontologové. Stal se totiž doposud jediným
místem v Česku, kde se podařilo objevit
otisk stopy dinosaura a tím potvrdit
jeho výskyt v naší zemi. První otisky
objevili sami zaměstnanci již na počátku devadesátých let. Další nálezy jsou
z roku 1998. To se již o ně začali zajímat
paleontologové. Zatím poslední nález
HAVLOVICKÉ NOVINY

Vyobrazení dinosaura podle představ českých paleontologů

Pískovcový lom Krákorka
je z loňského roku. Na chodníku botanické zahrady v pražské Tróji ho objevil
geolog Radek Mikuláš. Když se začal
zajímat o původ desek, které zde byly
položeny, došel k lomu Krákorka. Tříprstá stopa dinosaura měří na délku
14 cm a na šířku 18 cm. Dinosaurus,
který ji kdysi otiskl, byl dlouhý asi tři
metry a byl lehčí než dospělý muž.
Jednalo se o malé dravce, kteří žili
v početných smečkách, pravděpodobně
v období svrchního triasu, tedy před více
než dvěma sty miliony lety.

Další pohled na lom Krákorka
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Z ČINNOSTI OBČANSKÉ KOMISE
Pěknou akcí bývá dětský den, který
jsme za krásného počastí uspořádali na
hřišti za školou. Na bezproblémovém
průběhu se podílely místní spolky a dobrovolné organizace. Za to jim patří poděkování.
V měsíci říjnu jsme využili náš kulturní dům k divadelnímu představení
„Lékařem proti své vůli“, které zahráli
ochotníci z Libňatova.
Nesmíme zapomenout na krásný
večer s panem Václavem Větvičkou, kterého se zúčastnilo mnoho příznivců zahrádkářství a botaniky.
Velmi vydařenou akcí bývá Tříkrálový
koncert Městské hudby Úpice v kulturním domě.
Závěrem bych ráda poděkovala p. Mílové
a p. Merxbauerové , které zajišťují program a činnost našich důchodců.

RNDr. Václav Větvička při besedě v našem kulturním domě

V loňském roce nás opustili:
Marie Řemínková
Josef Dvořáček
Jiří Nývlt
Vladimír Souček
Jaroslav Hejna
Lubomír Honzera
Vladimír Perdek
Alena Kuťáková
Stanislav Vlček
Josef Prokop
Jiří Pásler
Marie Kábrtová

Havlovice č.p. 212
Havlovice č.p. 248
Havlovice č.p. 26
Havlovice č.p. 1
Havlovice č.p. 170
Havlovice č.p. 63
Havlovice č.p. 280
Havlovice č.p. 119
Havlovice č.p. 126
Havlovice č.p. 73
Havlovice č.p. 224
Havlovice č.p. 158

Narodili se:

Jedna z disciplín při dětském dni na hřišti
Členové občanské komise navštěvují
občany při příležitosti jejich kulatých
narozenin od 75 let výše a od 90 let každým rokem s kytičkou a malým dárkem.
V loňském roce jsme navštívili 20 jubilantů. Předsedkyně občanské komise zasílá jubilantům k 50., 60. a 70. výročí
narození blahopřání a od 70 let pak každým rokem.
Občanská komise vítá nově narozené
děti v obřadní síni našeho kulturního domu.V loňském roce bylo vítání
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občánků uspořádáno třikrát. Zároveň
zde organizujeme i zlaté svatby. Obecní
úřad nemá evidenci o uzavřených manželstvích. Přesto bychom i nadále chtěli
pro občany slavnostní obřad zajišťovat.
Proto vyzýváme touto cestou manžele,
kteří v roce 2012 nebo v dalších letech
oslaví zlatou svatbu – 50 let společného
života, aby se přihlásili na obecním
úřadě.
V roce 2011 se narodilo 9 dětí. Rozloučili jsme se s 12 našimi spoluobčany.

Adéla Švrčinová
Havlovice č.p.326
Anna Němcová
Havlovice č.p. 262
Daniel Miženko
Havlovice č.p.134
Natali Davidová
Havlovice č.p. 352
Kristýna KapuciánováHavlovice č.p. 124
Tobiáš Ševera
Havlovice č.p. 297
Jakub Bureš
Havlovice č.p. 102
Emil Kraus
Havlovice č.p. 280
Jiří Pinkava
Havlovice č.p. 306
Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2011
je 959.
Marie Dvořáčková
předsedkyně občanské komise

HAVLOVICKÉ NOVINY

Z ČINNOSTI HAVLOVICKÝCH SENIORŮ V ROCE 2011

CZECH POINT
Na Obecním úřadě v Havlovicích byla od
prosince 2009 zprovozněna nová služba
pro občany. Byl zde spuštěn provoz terminálu Czech POINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál).
Můžete zde získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
(ISVS), a to z:
Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví,
Obchodního rejstříku – úplný výpis
nebo výpis platných údajů k aktuálnímu
dni
Živnostenského rejstříku
Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče

Havlováci na Olympiádě pro starší a pokročilé v našem sportovním areálu
Nový rok jsme uvítali v hostinci Amerika, kde bylo veselo s muzikou p Nágla.
Každoročně na jaře a na podzim pořádáme nákupní výlety do sousedního Polska,
které jsou vždy velmi oblíbené.
V rámci udržování sousedských vztahů jsme se zúčastnili pěkné besedy s Květou
Fialovou v Suchovršicích.
V měsíci červenci byl uspořádán výlet do Trutnova a jeho okolí. Navštívili jsme pamatník Gablenz, Jánskou kapli, kulturní středisko UFFO a muzeum v Trutnově. Dále
jsme si prohlédli Janské Lázně a při zpáteční cestě muzeum starých strojů a nářadí
v Radči. Až na špatné počasí se výlet vydařil.
Naši senioři se každoročně účastní olympiády pro starší a pokročilé na hřišti za školou. Bývá to krásné setkání, při kterém se zápolí v různých sportovních disciplínách.
V loňském roce se ho zúčastnilo celkem 103 soutěžících z okolních obcí a měst. Kromě
soutěží bylo pro dříve narozené připraveno i občerstvení a kulturní vystoupení – zatančily mažoretky ze Základní školy A.M. Baxtonz Úpice. Nejstarším dvěma závodnicím bylo téměř 90 let.
Velmi pěknou akcí bývá posezení na Tylově paloučku s dobrým občerstvením a zábavou.
Na závěr roku jsme si vyjeli na adventní zájezd do Hrádku u Nechanic a do ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem. Vše bylo krásně vyzdobeno a dýchalo již Vánocemi.
Poděkování patří OÚ Havlovice za vstřícnost a úhradu cestovních výloh.
Věra Merxbauerová

KABELOVÁ TELEVIZE
Kabelová televize byla v naší obci vybudována a uvedena do provozu již v roce 1993.
Po celou dobu ji provozovala firma SATER v.o.s z Nového Bydžova. Firma se v roce
2009 přetransformovala na SATER – TV s.r.o. Na novou firmu přešla veškerá práva
a povinnosti s provozováním naší kabelové televize. V současné době je připojeno přes
170 účastníků. Skladba programů se během roku částečně mění v závislosti na nabídce
a finančních možnostech obce.
Ze současné nabídky programů vybíráme: rádio FM2, ČT1, ČT2, ČT24, ČT4 Sport,
Nova, Nova Sport, Prima, Markíza, Cool, Nova Cinema, Animal Planet, Óčko, Eurosport,
Discovery, Universal Channel, Disney Channel, Barrandov, Z1 a obecní kanál TvJS.
Od září 2008, kdy byla vybudována nová základna pro hlavní stanici kabelové televize, vysílá i obecní kanál. Celkem je tedy v nabídce 32 programů.
Poplatek za jednoho účastníka pro rok 2012 byl stanoven na 1 400,–.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Služba Czech POINT není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení
ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Před jeho zhotovením je
žadatel seznámen s počtem stran výpisu
a s jeho cenou. Po zaplacení mu bude
výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou
listinu.

POPLATEK
Platba probíhá v hotovosti na pracovišti
Czech POINT. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné
správy se vybírá správní poplatek takto:
* Registr živnostenského podnikání
15 Kč za každou i započatou stránku
* Obchodní rejstřík
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu
* Katastr nemovitostí
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu
* Rejstřík trestů
50,– Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
* Výpis z bodového hodnocení řidiče
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu
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ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU
Odvoz a likvidace domovního odpadu
se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006
O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky
vstoupily v platnost již 1. 5. 2006. Jejich
úplné znění naleznete na webových
stránkách obce www.havlovice.cz. Z uvedených vyhlášek vyplývá, že v obci je
zaveden paušální poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu. Jeho výše
je pro rok 2012 stanovena na
500,– Kč/osobu/rok.
– poplatek za odvoz platí každá fyzická
osoba, která má na území obce trvalý
pobyt
– za objekt, sloužící k rekreaci (chata,
chalupa), kde není hlášena k trvalému
pobytu žádná osoba se platí poplatek
odpovídající výši poplatku za jednu
osobu

– pokud dojde k jakékoliv změně rozhodné pro výpočet poplatku (narození, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení
trvalého pobytu, prodej objektu), je
každý povinen tuto skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní úřad
– od poplatku jsou osvobozené pouze
osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt a které písemně prokážou, že se
déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržují
mimo obec

klamace ihned řešte na jejich telefonním
čísle 499 811 971. Odpad Vám bude odvážen z vlastních popelnic nebo pronajatých od firmy Transport a nebo uložený
v igelitových pytlích dodaných firmou
Transport Trutnov. Ty koupíte pouze
na Obecním úřadě v Havlovicích za
10,– Kč/ks. Do míst, která jsou obtížně
dostupná hlavně v zimě, byly umístěny
velkoobjemové kontejnery (Kobylinec,
Podhradí – Vlachovi, Svobodné).

– poplatek je každý povinen uhradit nejpozději do 28. 2. příslušného roku,
nezaplacený poplatek bude vyměřen
platebním výměrem, může být navýšen až o 50 % a lze ho vymáhat do 3 let,
kdy poplatková povinnost vznikla.
I v roce 2012 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 re-

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

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťují
Technické služby Úpice. Ve stanovený
den, který bude vyhlášen obecním rozhlasem, bude před kulturní dům přistaven kontejner, kam mohou občané
zdarma ukládat nebezpečný odpad (televize, autobaterie, plechovky od barev, zářivky, monočlánky, léky, …). Odvoz bude
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proveden 1x ročně vždy v dubnu. Pokud
bude někdo chtít nebezpečný odpad likvidovat v jinou dobu, 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 2011 činily
náklady na odvoz a uložení odpadu
26. 000,– Kč.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nepotřebná elektrozařízení jsou v naší
obci likvidována ve spolupráci s firmou
Elektrowin. Ta přistaví tzv. „Putující kontejner“, kam mohou občané zdarma
odkládat ledničky, pračky, elektrické
sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače,
žehličky, fény, vrtačky, brusky a další podobná elektrozařízení. Termín a místo
budou vyhlášeny obecním rozhlasem.

kané trávy a shrabaného listí budeme odvážet pouze za úplatu. Zelený odpad
bude odvážen jedenkrát týdně v podzimních měsících. Přesný termín bude
vyhlášen obecním rozhlasem.
Zelený odpad je shromažďován na
překladišti, odkud ho odváží za úplatu
firma Transport Trutnov do Bohuslavic
ke kompostování. Za tuto službu obec zaplatila v roce 2011 20.000,– Kč. Celkem
svoz a likvidace zeleného odpadu v roce
2011 38.000,– Kč.

STAVEBNÍ ODPAD
Odvoz a likvidaci stavebního odpadu
provádí původce odpadu sám na vlastní
náklady. Nesnažte se proto ukládat stavební odpad do popelnic. Obsluha sběrného vozu provádí namátkové kontroly
odpadu v popelnicích a mohlo by se stát,
že vaše popelnice nebude vyvezena.

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad ze zahrádek a veřejných
prostranství odveze obecní úřad zdarma.
Odpadem ze zahrádek se rozumí zbytky
zeleniny, květiny, padaná jablka, listí…
v přiměřeném množství. Hromady pose-

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

OBECNÍ VODOVOD
Obecní vodovod byl vybudován v akci
Z v letech 1959–1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetržitě obec Havlovice. Na provozování vodovodu byl
vypracován a dne 12. 1. 2005 Krajskou
hygienickou stanicí Královehradeckého
kraje schválen nový Provozní řád vodovodu Havlovice. Povolení k provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu vydal
KÚ Královehradeckého kraje dne 17. 6.
2004 a odpovědným zástupcem určil ing.
Pavla Dvořáčka, starostu obce. Celková
délka vodovodního potrubí bez přípojek
je 12 000 m. Na takto dlouhém potrubí
se mohou vyskytovat poruchy, o kterých
nevíme. Vyzýváme tímto každého, kdo
objeví podezřelý průsak vody, aby to
ohlásil na obecním úřadě. Pravidelné
rozbory pitné vody provádí dle provozního řádu Zdravotní ústav Trutnov. Podrobné výsledky jsou k dispozici na
obecním úřadě. Nejčastější dotaz z řad
našich občanů se týká tvrdosti vody.
Tvrdostí vody se rozumí koncentrace
všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná
o sumu vápníku a hořčíku. Nejčastěji se
uvádí v mmol/litr. Tvrdost vody v obecním vodovodu se pohybuje okolo 2,56
mmol/l. To znamená, že naše voda je
tvrdá. Cena vody za odečítací období
1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 je stanovena
12,– Kč/m3. Platba se provádí na obecním úřadě do 31. 7. 2012.

Oprava obecního vodovodu u Balcarů

Oprava vodovodu na Výsluní

Petr Řezníček při opravě vodovodu
na Vejhledě
Tabulka tvrdosti vody v mmol/litr
velmi tvrdá
> 3,76
tvrdá
2,51 – 3,75
středně tvrdá
1,26 – 2,5
měkká
0,7 – 1,25
velmi měkká
< 0,5
Výměna trubního řádu obecního vodovodu v Dolečkách
HAVLOVICKÉ NOVINY
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HAVLOVICKÉ STROMY
Stromy provázejí lidstvo celou jeho
dlouhou historií. Z nich naši praprapředci postupně slézali na zem, pod jejich příkrovem nalézali první přístřeší,
z jejich dřeva si rozdělávali životodárné
ohně a vyráběli si první nástroje, zbraně
či dopravní prostředky. Stromy proto
byly uctívány a lidé jim přinášeli oběti.
Ač se dnešní doba radikálně změnila,
stále kdesi hluboko v nás zůstává pokora,
úcta a obdiv ke stromům. A právem. Jejich majestátnost, uklidňující ševel listoví, chladivý stín či osvěžující vůně
a chutné plody jsou v dnešní hektické
době pro člověka tou nejlepší relaxací.
Mnohé z nich zde rostly dávno před
námi a budou souputníky i našich potomků. Často je proto nazýváme němými svědky naší historie. Stromy však
nejsou němé. Člověku pozornému a naslouchajícímu dokážou poodhalit mnohá
tajemství.
Nejinak tomu je i se stromy havlovickými. První posloužily člověku na středním toku řeky Úpy při postupné kolonizaci těchto území v průběhu 13. století.
Za středověku se v podhradí hradu
Vízmburk bydlelo výhradně v dřevěných
chalupách. Ještě na mapě z roku 1840
v naší obci napočítáme pouze jedenáct
stavení z cihel či kamene. Také mosty
přes Úpu byly v Havlovicích po staletí, až
do postavení betonového mostu ve Vsi
v roce 1960, pouze dřevěné. A co otop,
nástroje denní potřeby nebo třeba i hračky? Většinou pocházely ze zdejších lesů.
A lesy se postupně měnily. Původní těžce
proniknutelný prales s převahou jedlí,
buků a dalších listnáčů byl v průběhu staletí vykácen. Intenzifikace hospodaření
v panských lesích přinesla výsadbu
smrkových či v menší míře borových
monokultur. Jak rizikový je tento způsob
zalesňování krajiny se u nás projevilo
kolem roku 1920. Zdejší lesy byly napadeny mniškou a musely být vykáceny.
Bekyně mniška je škodlivý druh motýlů
(noční můra). Její housenky způsobují
kalamitní holožíry smrkových monokulturních lesů. I následné zalesňování opět
upřednostnilo monokulturní smrkové
výsadby. V současné době jsou tyto devadesátileté lesy postupně vytěžovány. Je
dobře, že následné výsadby jsou již druhově pestřejší. Do našich lesů se opět
vrací jedle, buky a další původní dřeviny.
Vraťme se ale ke stromům s velkým S,
solitérům, před kterými zůstane člověk
v úžasu stát. K pamětníkům starých časů,
k ozdobám naší krajiny. V Havlovicích je
takových hned několik.
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Vyvrácená poplužská borovice 19. 1. 2007

Borovice kolem r. 1960

Dne 18. ledna 2007 naše stará borovice
bohužel nevydržela nápor mohutného
orkánu Kirill, který pustošil lesy po celé
naší republice. Jednalo se do této doby
o největší zaznamenanou vichřici na
našem území. Na Sněžce naměřili rekordní rychlost větru 216 km/h. Jeho síle
neodolala i další velká borovice u cesty
k urnovému háji a také havlovická největší bříza nedaleko Šiškovny. Při likvidaci padlého kmene poplužské borovice
se nakonec ukázalo, že její stáří bylo
mnohem vyšší – kolem 275 let.
Pokračovatelkou památné borovice by
se měla stát borovice zasazená 2. 5. 2010
poplužským králem Vladimírem I. a jeho
poddanými při slavnostním otevření poznávacího okruhu „U nás“ vedle informační tabule č. 6.

Borovice v r. 2000

Lípa na Popluží

O tom prvním můžeme už bohužel
mluvit pouze v minulém čase. Dlouholetou chloubou Havlovic byla mohutná borovice lesní (Pinus silvestris), která rostla
osaměle v poli nad Poplužím kousek od
hranice katastru Havlovic a Úpice. O této
borovici informuje i kniha Památné
stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku z roku 2003. Je zde udáván i obvod
kmene 307 cm, výška 15 m a stáří odhadované na 150 let. Tento monumentální
strom byl nejstarším jehličnanem v širokém okolí.
Podle pověsti táhlo tu kdysi nepřátelské
vojsko, jehož vůdce přikázal pověsit na borovici vzpurného sedláka a jeho okovy dal
v koruně stromu zavěsit. Strom přečkal
i zásah bleskem, po němž část koruny
uschla. O to víc připomínala borovice
starou japonskou bonsai.

Jeden zajímavý strom v polích nad Poplužím přesto zůstal. Lípu uprostřed pole
zasadil majitel zdejších polností pan Souček v roce 1918 na počest vzniku samostatného Československa. Zanedlouho
tedy lípa oslaví první stovku. To znamená, že je to stále ještě mladice. Vždyť
nejstarší lípy v Česku mají i přes 500 let.

Lípy svobody 1968
HAVLOVICKÉ NOVINY

...HAVLOVICKÉ STROMY
V roce 1968 k nim přibyly další dvě zasazené nad levým břehem řeky Úpy
u mostu ve Vsi.
Jejich nejmladší kolegyní je lípa zasazená před školou po získání titulu Vesnice roku 2007 ČR.
A jaké další pozoruhodné stromy rostou v Havlovicích?

Dub za Šiškovnou
Lípa svobody 1919
K připomenutí vzniku Československa
v roce 1918 byly v obci zasazeny i další
stromy. Byly to Lípy svobody u zvonice
(1919 – 2009) a ve Vsi u Balcarů (1919).

Místní nejstarší strom roste kousek
za Šiškovnou. Jedná se o mohutný dub
letní. Obvod jeho kmene je 450 cm,
výška 25 m a obvod koruny 75 m. Jeho
stáří lze odhadovat na téměř 300 let. Určitě tu stával už v dobách, kdy do fořtovny jezdil na kontrolu v kočáře
taženém koňským spřežením majitel náchodského panství se svojí paní.
Jediný místní památný strom chráněný státem najdete mezi školou a mostem ve Vsi. Je jím nádherná lípa srdčitá.
Je pravděpodobné, že kolem ní chodil do
zdejší školy malý Josef Regner Havlovický (1794–1852).

Buk pod Výhledem
Mezi další havlovické velikány patří
dub letní ve dvoře Hejnova statku
U Mandle, buk lesní ve stráni mezi Výhledem a Závodí, jírovec maďal u Hanušů na Podhradí, javor klen u statku
V Louce, vrby převislé u mostu ve Vsi
nebo smrk ztepilý u cesty do Svobodného. Tyto stromy mají obvody kmene
mezi 300 – 440 cm a jsou součástí historie Havlovic.
(dokončení na následující straně)

Lípa svobody na skále (1919 – 2009)

Lípa Vesnice roku 2007
HAVLOVICKÉ NOVINY

Památná lípa u školy

Smrk ve Svobodném
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...HAVLOVICKÉ STROMY
(pokračování z předchozí strany)

Nejpozoruhodnější havlovický strom
spíše než roste, tak hlavně visí na skále
nad řekou Úpou za Mlejništěm. Desítky
let tento mohutný smrk takto odolává
gravitaci i drolící se skále pod sebou.

KÁCENÍ STROMŮ
toucí topoly nepatří mezi stromy dlouhověké, věřme, že tento topol budeme
ještě dlouho míjet cestou do Ratibořic.
Nejvzácnější a nejvíce ohrožená místní
dřevina roste pouze v několika exemplářích v nejsevernější části Babiččina údolí.
Je jím přísně chráněný keř lýkovec jedovatý.

Lýkovec jedovatý

Visící smrk nad řekou Úpou

Peterkův topol
Zajímavým solitérem je statný topol
černý před Peterkovým statkem za rybníkem Jindra. Nejenže se může chlubit
druhým nejsilnějším kmenem (440 cm),
ale známe poměrně přesně i jeho stáří.
Majitelé statku ho totiž zasadili po narození své dcery v roce 1927. Bohužel
jeho kmen byl asi před 15 lety nesmyslně
poškozen ohněm. I přes to, že rychle ros14

Rozhlédneme-li se po okolí Havlovic,
pak absolutním rekordmanem mezi
stromy byl v našem regionu obrovský
Špetlův buk. Rostl asi 3 km jižně od Havlovic mezi slatinskými Končinami
a Boušínem. Jeho stáří bylo odhadováno
na více jak 300 let a obvod kmene měřil
640 cm. Byl to největší buk v celém Podkrkonoší. Bohužel nevydržel nápor vichřice 10. května 2008.
Nejstatnějšími stromy v Babiččině
údolí jsou nyní dva duby letní. První
roste v lese mezi Rýzmburským altánem
a Bílým mostem. Obvod jeho kmene
měří 6 metrů. Druhý velikán už několik
století zpevňuje levý břeh řeky Úpy mezi
Bílým mostem a Viktorčiným splavem.
V obvodu má 7 metrů.
Mezi jehličnany nemají co do mohutnosti a výšky konkurenci čtyři douglasky
tisolisté. Můžete je vidět v Babiččině
údolí u cesty z Havlovic do Ratibořic
před Červeným mostem. Obvody jejich
kmenů mají okolo 450 cm. Pokud byly
vysazeny při stavbě mostu, rostou zde od
roku 1880. To znamená, že se jedná
o jedny z nejstarších douglasek v ČR.
Vůbec nejstarší roste od roku 1842 u
Chudenic na Klatovsku. Do Evropy byly
prvně tyto severoamerické jehličnany
dovezeny v roce 1827.
Pokud už i vy patříte mezi ty, kteří
postavili dům, zplodili syna nebo dceru
a zasadili strom, máte šanci, že jednou se
stane třeba právě ten váš strom součástí
historie obce. A když ne, nezoufejte.
Stromů k obdivování máme naštěstí
u nás v Havlovicích dostatek. Stačí mít
jen oči otevřené.
Mgr. Zdeněk Honzera

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 Obecní úřad v Havlovicích. Ten
provede místní šetření, kde zejména
zjišťuje, zda-li strom nemá estetickou, historickou nebo jinou hodnotu. Pokud tomu tak není, je
následně vydáno 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. Vzor
žádosti je k dispozici na webových
stránkách obce. 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 a 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.

V sobotu před Velikonocemi otevírá
vodník pro vodáky řeku Úpu

Zahájení vodácké sezony
HAVLOVICKÉ NOVINY

ROK 2011 – ÚSPĚŠNÁ SPOLUPRÁCE S HAVLOVICKÝMI SPOLKY

Území, na kterém se rozkládá MAS Království – Jestřebí hory

Na 3. ročníku Olympiády pro starší a pokročilé bylo 103 seniorů ze širokého okolí
Místní akční skupina Království – Jestřebí hory, jejíž představení jste si mohli
přečíst v loňských Havlovických novinách, pokračovala i v roce 2011 ve své
činnosti.
Pořádala mnoho akcí se svými partnery a právě havlovičtí partneři mají
mezi celkovými čtyřiašedesáti partnery
velmi významné zastoupení. Jsou jimi:
Zemědělská společnost Svobodné, a.s.,
Milan Horák (soukromý zemědělec), Jaroslav Prouza (soukromý zemědělec);
dále pak samotná Obec Havlovice, Občanské sdružení pro Vízmburk, Základní
HAVLOVICKÉ NOVINY

a mateřská škola Havlovice a Občanské
sdružení TJ Sokol Havlovice.
Právě s TJ Sokol Havlovice se v roce
2011 podařilo zorganizovat velmi povedenou akci – jednalo se o Olympiádu pro
starší a pokročilé. Konala se 1. září a do
havlovického všesportovního areálu se
tehdy sjelo více než sto seniorů, aby
změřili své síly. Loňská Olympiáda byla
v pořadí již třetí, ale zároveň první,
kterou spolupořádaly TJ Sokol Havlovice
a Místní akční skupina; proto byla loni
určena především pro sportovce z území
Místní akční skupiny. A to se splnilo,

protože účast byla ze širokého okolí –
z Pilníkova, Hajnice, Maršova u Úpice,
Libňatova, Havlovic, Úpice, Batňovic,
Markoušovic (Velkých Svatoňovic), Tmavého dolu (Rtyně v Podkrkonoší) a Trutnova (mimo území MAS). Olympiáda
nakonec nesloužila jen k protažení těla,
ale spíše fungovala jako akce, kde soutěžící mohli potkat nejen staré známé, ale
i vytvořit nová přátelství. Nešlo tu o vítězství, ale o to pobavit se s přáteli a společně strávit čas.
„Atmosféra tu je příjemná. Je vidět, že
i lidé, kteří jsou ve starším věku, se chtějí
také bavit a také si mají pořád co říct,“
dodal tehdy k soutěži Jan Balcar, manažer Místní akční skupiny.
TJ Sokol Havlovice také poskytnul na
konci roku 2011 svou klubovnu pro pracovní schůzky, které bylo nutné absolvovat pro další rozvoj Místní akční skupiny
i celého regionu, za což mu ještě jednou
děkujeme!
Zástupci z Havlovic jsou také členy některých orgánů Místní akční skupiny –
Jaroslav Balcar je členem hodnotitelské
komise a Pavel Dvořáček zastupuje Svazek obcí Jestřebí hory v dozorčí radě
obecné prospěšné společnosti Království
– Jestřebí hory. Ten také zastupoval Svazek obcí i v expedici do partnerského regionu – východoslovenské Poondavie.
Partneři z Havlovic jsou i úspěšnými
žadateli o finanční prostředky z programu LEADER, které do regionu plynou právě prostřednictvím Místní akční
skupiny. Celkem se mezi ně rozdělilo
přes 3 miliony korun.
Pokud by se i mezi ostatními našel
zájemce o podobnou spolupráci, jakou
jsme navázali s TJ Sokol Havlovice,
nebojte se a ozvěte se, rádi se budeme
podílet i na jiných akcích. Stejně tak
nás kontaktujte v případě zájmu o jakékoliv informace o dotacích z programu
LEADER.
Naleznete nás i na www.kjh.cz. Těšíme
se na případnou spolupráci i v roce 2012!
Kateřina Valdová
Království – Jestřebí hory, o.p.s.
valdova@kjh.cz

Nové logo MAS Království – Jestřebí hory
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Naši hasiči při hašení požáru hrabanky ve vykáceném lese u školy
Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Havlovicích byla značně rozmanitá. To
nakonec můžete posoudit sami po přečtení této zprávy.
Začátkem roku se již jako každoročně
konala výroční valná hromada. Jednání
se uskutečnilo v hostinci Amerika. Po
přečtení všech zpráv a shlédnutí videoreportáže z činnosti za uplynulý rok, následovalo ocenění některých členů sboru.
Na závěr bylo podáváno drobné občerstvení.
Měsíce leden a únor, byly jako každým
rokem, věnovány teoretické přípravě
členů zásahové jednotky. Zúčastnili jsme
se školení z různých oborů (zdravověda,
prevence, školení řidičů). Dále jsme byli

přezkoušeni z obsluhy našich radiostanic
a provedli jsme výcvik nositelů dýchací
techniky v polygonu na HZS v Trutnově.
Okolním sborům jsme opětovali jejich
návštěvu na naší výroční valné hromadě.
První sobota měsíce března byla spojena s hasičskou zábavou a vepřovými
hody v kulturním domě v Havlovicích.
O lístky je v posledních letech neuvěřitelný zájem. Místenky byly rozprodány
již začátkem měsíce ledna. Návštěvníci
této zábavy si již tradičně mohli vychutnat výborné jídlo v podobě vepřových
hodů, bohatou tombolu a taneční vystoupení. Novinkou letošního ročníku
byla slosovatelná vstupenka o krásný
LCD televizor. Celý večer byl dále zpe-

Hasiči likvidují úmyslně založený požár kontejneru na plasty
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střen oblíbenými soutěžemi a všichni se
výborně bavili až do ranních hodin.
Měsíc březen již řadu let patří také celorepublikové soutěži Požární ochrana
očima dětí. Žáci naší základní a mateřské
školy do této soutěže přispěly řadou výtvarných a literárních prací a opět uspěly
řadou výborných umístění. V okresním
kole, kde byla účast 497 dětí, do Havlovic putovala dvě první místa, jedno místo
druhé a třetí a jedno čestné uznání. Krajského kola se zúčastnilo 1891 dětí a tady
si děti z Havlovic odvezly jedno místo
první, jedno místo druhé a jedno místo
třetí. Velký dík patří všem pedagogům
a řediteli základní školy za motivaci dětí
k této soutěži. Náš sbor, ještě před odesláním prací k odbornému hodnocení, vyhodnotil jednotlivé práce a dětem byly
našimi zástupci předány odměny za jejich krásné výkresy a literární práce.
23. 3. 2011v 14.07 jsme byli povoláni
operačním střediskem hasičského záchranného sboru k požáru kontejneru
u dřevěné lávky. Po příjezdu jednotky
bylo zjištěno, že se jedná o požár kontejneru na plastový odpad. Požárem byl
kompletně zničen kontejner, který bylo
nutno odvézt na opravu.
V měsíci dubnu jsme zakoupili část
schváleného materiálu, provedli úpravu
naší závodní stříkačky a pomalu se začali
připravovat na pálení čarodějnic. Tato
akce se uskutečnila již jako tradičně na
poli vedle sportovního areálu. Pro občany byla připravena velká hranice a bohaté občerstvení. Potěšil nás velký zájem
nejen místních, ale i přespolních občanů.
Začátkem tohoto měsíce jsme také
dvakrát provedli hašení hořící hrabanky
na stráni nad naším sportovním areálem.
Vlivem větru došlo k rozšíření ohně z neuhašených ohnisek po pálení klestí z vytěženého lesa.
Od začátku měsíce května jsme se
každý čtvrtek a pátek věnovali tréninkům
na hasičské soutěže. Na první soutěž v letošním roce jsme odjeli 13. května do
Maršova, kde se konala okrsková soutěž.
Zde se mužům podařilo již po třetí obhájit první místo. Vzhledem k upadající
úrovni požárního sportu na okrese Trutnov, kdy OSH Trutnov nedokázalo provést změnu pravidel vyhlášeného Poháru
starosty OSH tak, aby celá soutěž byla
atraktivnější a dokázala přitáhnout více
hasičských družstev, jsme se rozhodli
v letošním roce soutěžit pouze na
soutěžích Východočeské hasičské ligy.
Celý seriál čítal 13 soutěží po celém
(pokračování na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY

...ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2011
(pokračování z předchozí strany)

východočeském kraji, kdy průměrná
účast na každé soutěži byla 31 kolektivů
mužů a 11 kolektivů žen. Myslím si, že
i na takto kvalitní lize jsme v žádném případě ostudu naší obci neudělali a některými výkony jsme se dokázali přiblížit
špičkovým kolektivům.
V polovině měsíce května jsme
v rámci branného dne, který měli žáci základní školy, provedli ukázku naší techniky. Zároveň jsme ocenili žáky, kteří byli
námi vyhodnoceni v rámci soutěže Požární ochrana očima dětí. Konec tohoto
měsíce patřil také dětem. Ve sportovním
areálu se konal dětský den. Zde jsme jednou soutěží přispěli k jeho průběhu
a nakonec jsme pro radost všech dětí
(a nelibost rodičů) zhotovili kopec pěny.
Již po čtvrté jsme 11. 6. 2011 byli spolupořadateli srazu veteránských vozidel.
Akce se uskutečnila za velké účasti vystavovaných exponátů a příchozích diváků na asfaltovém hřišti za školou. Byla
zde k vidění řada krásných motocyklů,
automobilů, traktorů i starobních stabilních motorů. Pro příchozí diváky bylo
připraveno občerstvení naším sborem.
Vrcholem celého roku byla pro nás domácí soutěž, která se uskutečnila v sobotu 18. července. Soutěž Havlovický
pohár, která byla zařazena do seriálu soutěží východočeské hasičské ligy, se konala
ve sportovním areálu a za krásného počasí. Zde se do Havlovic sjelo 33 soutěžních kolektivů z celých východních Čech.
Domácí družstvo žen obsadilo 7. místo.
Mužům štěstí nepřálo. Opět se potvrdilo
prokletí domácích družstev, protože
muži svůj útok nedokončili.
Po krátké prázdninové pauze v polovině srpna jsme navštívili soutěž v sousedním Libňatově. Zde za dosti nepříznivého počasí a na rozbláceném
terénu se družstvu mužů podařilo v obou
kolech tuto soutěž ovládnout a odvézt si
dvě první místa.
19. 8. 2011 po přívalovém dešti, který
zasáhl naši obec, jsme byli požádáni starostou obce o úklid komunikace za rybníkem, kde z okolních polí byla na cestu
nanesena asi 20 cm vysoká vrstva bahna.
Po odklizení bahna bagrem jsme do večerních hodin prováděli mytí komunikace.
Hned druhý den jsme pro všechny
členy a jejich rodinné příslušníky pořádali posezení u hasičské zbrojnice. Na
akci byla tak velká hojnost jídla a pití, že
jsme ještě druhý den museli vše dojídat
a dopíjet.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Naši muži se připravují k závodu Východočeské hasičské ligy na domácí půdě
27. 8. 2011 jsme provedli na žádost starosty obce mytí regulace od Závodě až
po zastávku u obecního úřadu. Krásné
počasí a teplá voda v řece nám v dobrém
výsledku jen pomohly.
Na závěr sportovní sezóny jsme se zúčastnili ligových dozvuků v Letohradu.
Zde jsme z 30 soutěžních kolektivů postoupili jako devátí do vyřazovacích bojů.
Bohužel v druhém kole nám los nepřál
a my jsme vypadli s následným celkovým
vítězem – družstvem Pšánek.
A výsledky v letošní sezóně? Myslím
si, že se nemusíme za nic stydět. Celkem
jsme se zúčastnili 13 závodů Východočeské hasičské ligy, kde jsme celkově obsadili v kategorii mužů 14. místo z 68

zúčastněných kolektivů. Ženy skončily
celkově na 6. místě z 27 družstev žen.
Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo
žen na soutěži v Žernově. S časem 19:76
děvčata vybojovala 3. místo. Muži si pro
letošní rok stanovili cíl pokořit 18. sekundovou hranici. Nejblíže k tomuto výsledku jsme byli na soutěži ve
Velichovkách, kde čas na prvním terči
byl 17:85, ale na druhém se lehce přehoupl přes osmnáctku a zastavil se na
hodnotě 18:17. Tak snad příští rok.
Na svátek sv. Martina (tj. 11. 11. 2011)
jsme provedli vyčištění dvou našich
párty stanů, aby byly opět připraveny
na příští sezónu. Následující den poté,
(pokračování na následující straně)

Naše ženy před startem závodu ve sportovním areálu
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Naši hasiči zvítězili na závodech v Libňatově

Hasiči při mytí kamenné regulace

vyrazilo 20 členů soutěžních družstev na
slavnostní vyhlášení Východočeské hasičské ligy do Červeného Kostelce. Po
ocenění všech družstev následovala zábava a hlavně nemalá konzumace alkoholu. Sokolovnu v Kostelci jsme zavírali
v ranních hodinách.
Závěrem roku jsme provedli úklid garáží, zazimování techniky a začali s přípravou na výroční valnou hromadu.
Z výčtu dalších činností v tomto roce
jsme zajistili několikrát pronájem našeho
párty stanu v širokém okolí, mytí asfaltového hřiště za školou, zhotovení pěny na
letním běhu na lyžích nebo kropení ledové plochy na kluzišti. Neméně důležitým článkem našeho sboru jsou naši
zasloužilí hasiči. Olda Feist, Luďa Astr
a Vašek Kosinka se aktivně zúčastňují setkávání těchto členů, které je pořádáno
jak okresním tak krajským SHČMS.
Jejich setkání je vždy spojeno s návštěvou zajímavých podniků a organizací
v našem kraji (pivovar, automobilka, muzeum, zoologická). V letošním roce se
také zúčastnili akce Pyrokar (setkání hasičských vozidel ) v Přibyslavi.
Závěrem této zprávy bych chtěl poděkovat všem členům a členkám, kteří se
svým volným časem podíleli na zajištění
akcí pořádaných sborem dobrovolných
hasičů, dále pak na údržbě a opravách
techniky a na jiných akcích spojených
s hasiči. Poděkování dále patří všem členkám a členům soutěžního družstva, kteří
reprezentují naše SDH a obec Havlovice
na soutěžích v požárním sportu. Nemalé
poděkování patří našim sponzorům,
kteří nás v naší činnosti podporují jak finančními tak materiálními dary. Hlavní
poděkování patří Obecnímu úřadu v Havlovicích, v čele se starostou Ing. Pavlem
Dvořáčkem za nemalé finanční prostředky, bez kterých bychom tuto práci
nemohli dělat.
TO BYL ROK 2011 …………………
Martin Dvořáček
velitel SDH Havlovice

Soutěžní družstvo našich hasiček
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PSÍ VÝKALY: SEBRAT,
NEBO NECHAT LEŽET?

Hasiči připravují hranici na pálení čarodějnic

Na pálení čarodějnic se vždy sejde mnoho lidí

Vlastnit psa se v posledních letech stalo
módní záležitostí. Jejich počet narostl téměř
geometrickou řadou.
Jen v Havlovicích jich
je přihlášených 150. Ne každý majitel psa
považuje za samozřejmé sebrat po svém
miláčkovi jeho výtvor. Co si budeme nalhávat, snad každému se už stalo, že šlápl
do psího exkrementu. Je to opravdu nepříjemné a kolikrát i trapné, když si člověk čistí nenápadně botu o trávník.
Nemyslím si, že problém psích výkalů na
veřejných prostranstvích, podél místních
komunikací, v parcích nebo dokonce ve
sportovním areálu je v naší obci alarmující. O zamyšlení to rozhodně stojí. Ti,
kteří po svých psech neuklízejí, ohrožují
nás všechny. Vždyť nejde jen o znečištěnou podrážku bot. Exkrementy obsahují
vajíčka desítek parazitů. Zejména se
jedná o různé druhy škrkavek, háďátek,
ale i svrab. Na člověka se mohou přenést
nejen pouhým dotykem, ale i větrem.
Nejhorší je fakt, že se člověk nakazil a že
v jeho těle žijí paraziti, často sám nezjistí.
To se ukáže až po letech. Paraziti způsobují řadu nepříjemných nemocí – háďátka například ekzémy a alergické
reakce kůže, škrkavky nadýmání a zácpy.
Podle České parazitologické společnosti
je u nás až pětina lidí nakažena psími a
kočičími škrkavkami. Ty má ve svém těle
až 90 % štěňat, 40 % psů do jednoho roku
a necelých 20 % koček. Co myslíte, stojí
za to uklízet po svých psech?
Ing. Pavel Dvořáček

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.
Žáci naší školy se seznamují s hasičskou technikou
HAVLOVICKÉ NOVINY
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RYBÁŘSKÝ SPOLEK MÁ NOVÝ NÁZEV
Vše začalo již koncem roku 2010, kdy
jsme začali přemýšlet o sjednocení názvu
a místa působiště naší organizace. Odlišný název naší organizace s místem působení pro nás nebyl moc přesvědčivý
a tak jsme postupně začali s přípravou
názvu Místní organizace Havlovice.
V průběhu celého roku jsme skládali
jednotlivé díly výsledného obrazu tak,
abychom na nic nezapomněli. Tuto mravenčí práci bych přirovnal ke skládání
puzzle dílů, kdy musí jednotlivé části
do sebe přesně zapadat tak, aby vznikl
kompletní obraz.
Cílovou metou, do které jsme chtěli
mít shromážděny a vyřízeny všechny
podklady, byl datum 31. prosince 2011.
Dnes mohu říci, že za přispění našich
členů se nám tento úkol podařilo splnit
a vše důležité spjaté s touto změnou
máme zařízeno.

Od 1.ledna 2012 nese naše organizace název ČRS MO Havlovice.
Loňský rok byl i z rybářského pohledu
považován za úspěšný. Zejména pak počasí v průběhu celého roku velmi nahrávalo dobrému odkrmu kaprovité ryby na
našem výtažníku „Jindra“ v Havlovicích.
Ryba velmi dobře přijímala potravu
a při podzimním výlovu se potvrdily
předpoklady našeho hospodáře o velmi
dobrém přírůstku na váze ryb. Díky přispění těchto kladných vlivů jsme rybu
při výlovu lovili v dobré váhové i zdravotní kondici, zejména pak konzumního
kapra, který byl určen pro veřejnost k odkoupení. Ostatní ryby byly určeny jednak
k rozvozu na komory, kde tráví zimní
měsíce, tak i do sportovního revíru na
rybník „Podháj“ ve Velkých Svatoňovicích.
I z pohledu podzimních výlovů našich
čtyř potoků z pěti byl výtěžek pstruha

potočního považován za velmi zdařilý.
Na pátém potoce „Maršovka“ se nám
stále nedaří rybu nasazenou v jarních
měsících udržet až do podzimu. Velký
vliv na tom mají převážně predátoři, žijící
v blízkosti vodního toku.
V průběhu celého roku se členové naší
organizace v rámci brigádnických hodin
podíleli na údržbách jednak v okolí hospodářské budovy v Havlovicích, tak i skupináři na rybochovných zařízeních, kterých má naše organizace v blízkém okolí
celkem 10.

ČINNOST NAŠÍ MLÁDEŽE DO PATNÁCTI LET
Náš mládežnický potěr se pravidelně
schází ve dvou kroužcích vždy jedenkrát
za měsíc. Vedoucí kroužků mají pro
mladé rybáře připraven program související s ročním obdobím.
A tak v zimních obdobích se věnují
teoretické části, jako je poznávání ryb
a vodních živočichů, v podzimních, jarních a letních měsících se zaměřují na
praktickou část a tou je převážně lov ryb.
Mimo kroužky má možnost naše mládež zúčastnit se rybářského tábora a rybářských závodů pořádaných naší MO.

Mladí rybáři na táboře v Mělicích
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V roce 2010 převzal funkci vedoucího
mládeže pan Ladislav Vojtěch, který popsal jednu z loňských akcí naší mládeže
následovně:

RYBÁŘSKÝ TÁBOR MLÁDEŽE
MĚLICE 2011
ČTVRTEK 16.6. – NEDĚLE 19.6.2011
Místní organizace ČRS v Úpici pořádala již tradiční pobytový zájezd pro děti
organizované v rybářských kroužcích.

Písník v Mělicích je mezi mládeží oblíben zejména kvůli čisté vodě, písčitým
břehům a celkem obstojné zarybněnosti
revíru.
Někteří vedoucí přijeli k písníku
již ve středu, aby zde připravili tábořiště.
Tábor sám o sobě začal ve čtvrtek po příjezdu mladých rybářů. Nejprve starší
účastníci ochotně pomohli mladším postavit vlastní stany.
V pobytových dnech se omladina se
zájmem a usilovným nasazením věnovala
především rybaření. Ryby sice kvůli velkému výskytu rostlin u dna braly jen ojediněle, ale děti nestrádaly. Slunečného
počasí využily ke koupání, dovádění
v písníku a zdokonalování rybářské techniky.
Poděkování patří všem vedoucím za
perfektní přípravu a bezproblémový průběh celé akce. Zvláštní dík náleží kuchaři
(panu Balcarovi) a jeho pomocným silám
v kuchyni za chutnou stravu v tamních
přírodních podmínkách.
Tato akce byla také částečně podpořena grantem od města Úpice ve výši
3.000 Kč, za což bychom chtěli také poděkovat.
Letošní tábor mládeže, kterého se zúčastnilo 24 dětí, považujeme za velice vydařený a všichni se těšíme na příští rok.
Za MO ČRS
Ladislav Vojtěch

HAVLOVICKÉ NOVINY

...ČINNOST NAŠÍ MLÁDEŽE DO PATNÁCTI LET

Rok 2012, jakožto důležitý mezník
v dlouhé historii naší organizace, znamená spoustu nových výzev, úkolů
a hlavně spolupráce.
Stejně tak, jak už to v našem životě
chodí, něco nového, lepšího se rodí a to
staré zaniká.
Pro naši organizaci bude jedním ze
staronových a velmi důležitých partnerů
obec Havlovice, pro obec to bude zase
rozšíření o jeden spolek nadšených bláznů pod ochrannými křídly.
Pevně doufám, že vzájemná spolupráce bude na té nejlepší úrovni a oběma
stranám to přinese jen samé příjemné
chvíle při šíření dobrého jména vesnice
Havlovice.
Závěrem bych chtěl touto cestou poděkovat všem aktivním členům naší MO,
kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu uskutečněných akcí v loňském roce,
dále pak poděkovat městu Úpice za finanční podporu naší MO a v neposlední
řadě i obci Havlovice
Petrův zdar
Martin Kult

Na táboře v Mělicích bylo o jídlo dobře postaráno

Předseda MO ČRS

ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon:
starosta – 499 784 061, 603 558 845
účetní – 499 784 062
webové stránky: www.havlovice.cz
e-mail:
obec@havlovice.cz
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin
Účastníci Prvomájového průvodu z Poplužského království

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

Výřad sekáčů při 4. Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou a srpem
HAVLOVICKÉ NOVINY
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Pohled na sportovní areál a přilehlou louku při 8. ročníku Festivalu cyklistiky

Start již 38. ročníku hlavního závodu

Z doprovodného programu při Festivalu cyklistiky

Pěna na hašení byla největší atrakcí při

Domácí hráči na volejbalovém turnaji

Cíl 22. ročníku pochodu Václavice–Havlovice
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Silvestrovského běhu

Celkový pohled na výstavu veteránů

dětském dni

Z výstavy veteránů

Na výstavě veteránů nechyběly ani motocykly
HAVLOVICKÉ NOVINY
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Drcení větví z vykáceného obecního lesa u školy

Start horkovzdušného balonu
při 4. mistrovství v sečení trávy

Prořez břehového porostu podél řeky Úpy

Opravený a nově natřený most
u Maixnerů

Prořez náletových dřevin v Habřině

Smrťák hlídá sekáčům náčiní
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HAVLOVICKÉ NOVINY

Pokládka kabelového vedení v ulici
Nad Jutou

Odstraňování náletových dřevin na skále ve vsi

Dvakrát ročně jsou krajnice našich
komunikací vyžínány

Oprava komunikací penetračním nástřikem

Neznámé vozidlo poškodilo stožár
veřejného osvětlení na Popluží

Čištění kanalizace před školou

HAVLOVICKÉ NOVINY
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BARCHOVAN V ROCE 2011

Myslivecký výřad při honě v Maršově
Myslivecké sdružení Barchovan hospodaří na honitbě o výměře 2 335 ha
pronajaté od honebního společenství Havlovice. V současné době naše členská
základna čítá 38 členů, z toho jsou
2 čestní. Adepti, kteří se v roce 2010 připravovali v našem MS na složení mysliveckých zkoušek, je úspěšně dokončili
a byli přijati za hostující členy.
Uplynulý rok 2011 byl rokem volebním. Na výroční členské schůzi si členové
zvolili nové vedení mysliveckého sdružení. Předsedou se stal Jaroslav Rejdák
starší z Libňatova, místopředsedou Radek
Balcar, mysliveckým hospodářem Jaroslav Prouza. Dále ve výboru MS pracují
pánové Vik Martin, Formánek Petr, Jarolím Josef, Astr Pavel. V případě potřeby se
na výše jmenované může kdokoliv obrátit.

Hlavním úkolem MS je obhospodařovat pronajatou honitbu v souladu se
zákonem o myslivosti a v duchu mysliveckých tradic. Jako každoročně se členové MS snažili ochránit plochy oseté
kukuřicí před škodami způsobenými
černou zvěří. I přes veškeré úsilí se to
v loňském roce nepodařilo a za přesetí poškozených ploch MS zaplatilo Zemědělské společnosti Svobodné, a.s.
20.000,– Kč. V průběhu roku se již
vzniku dalších škod zabránilo.
MS dne 26. 2. 2011 uspořádalo pro veřejnost myslivecký ples, který se již tradičně konal v sále Juty Úpice a měl veliký
úspěch.
Ve spolupráci s MěÚ Úpice členové
MS zorganizovali sběr odpadků podél
cesty v lokalitě Radeč. Bylo uklizeno ně-

Opravený krb v klubovně mysliveckého sdružení
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kolik kilometrů krajnic a bylo sesbíráno
mnoho pytlů odpadků.
Další tradiční akcí je pomoc při pořádání dětského dne v Havlovicích a zapůjčení myslivecké chaty Okresní organizaci
pro pomoc mentálně a tělesně postiženým na pořádání Pohádkového lesa. Obě
tyto akce se velice vydařily a byly kladně
hodnoceny dětmi i rodiči.
V loňském roce členové MS opravili a postavili několik mysliveckých zařízení, která
slouží k pozorování a přikrmování zvěře.
V letních měsících bylo zakoupeno
200 ks bažantí zvěře. Pod vedením bažantníka pana Medka se na odchovu bažantů podílelo celé sdružení. Vyspělí
bažanti byli v pozdním podzimu postupně vypouštěni do volné přírody v oblasti Kobylince. Členové MS zabezpečují
přikrmování takto vypuštěných bažantů,
aby jim byla umožněna snadnější aklimatizace ve volné přírodě. Na chovu této
zvěře se finančně podílel OÚ Havlovice.

Klubovna MS na Tylově paloučku
V letošním roce stojí sdružení před
těžkým rozhodnutím, zda se dále chovem bažantů zabývat. Stávající voliéry
jsou na hranici životnosti a celková
rekonstrukce bude finančně náročná.
Podle dostupných informací zatím nebyl
vypsán takový dotační titul, který by na
tuto akci mohl být použit.
Díky velice dobré spolupráci se členy
místní rybářské organizace při přikrmování kachen na rybníku Jindra a celoroční péči členů MS na dalších vodních
plochách v honitbě se v loňském roce
podařilo odlovit historicky rekordních
103 ks divokých kachen.
V roce 2011 bylo uloveno v naší honitbě 15 selat a 21 lončáků prasete divokého, 25 srnců, 24 srn a 14 srnčat, 54
bažantů, 4 zajíci a 34 lišek a kun.
Členové MS děkují za pomoc všem organizacím, které jejich práci podporují.
Myslivosti zdar.
Za Myslivecké sdružení Barchovan Havlovice
Astr Pavel (jednatel)
a Prouza Jaroslav (myslivecký hospodář)

HAVLOVICKÉ NOVINY

AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2011
Ve sportovním areálu v Havlovicích
trénujeme agility již pět let. Účastníci
akcí, které pořádáme, vždy oceňují podmínky – kvalitní trávník, blízkou řeku
k namočení psů při letních akcích, umělé
osvětlení, když se krátí dny a zázemí
s možností občerstvení.
V současné době máme ve výcviku
17 týmů a generaci mladých psů s již
zkušenějšími psovody. Ve větších psech
je zastoupeno plemeno border collie
a belgický ovčák, v menších psech špicové, šeltie a jack russel teriér. Tréninky
vede Irena Kochová a Pavel Košek.
Sultánci se i letos nominovali na mistrovství republiky i mistrovství republiky mládeže. Standa Němeček s Jackem
reprezentovali Českou republiku na Mezinárodním mistrovství juniorů v Gyule
v Maďarsku. Pavel Košek s Audim se kvalifikoval na European Open (mistrovství
Evropy) v Bad Hall v Rakousku. Zde se
mu podařilo vyhrát běh agility v konkurenci 339 psů z reprezentačních výběrů 30 zemí. Ve finále zaběhl druhý
nejrychlejší čas.
V létě se podařilo v Havlovicích zopakovat seminář s finskými špičkovými trenéry Jaakkem Suoknuutim a Janitou
Leinonen. Z Finska přijeli autem, ve volném čase si užili havlovický minigolf a po
akci pokračovali trénovat do Německa.
Zorganizovali jsme také seminář se zkušenou českou reprezentantkou Olgou
Edrovou, která trénuje v Brně.
Pořádali jsme 8 závodů, troje zimní
halové závody v jezdecké hale v Hradci
Králové, v květnu závody v areálu kempu
u přehrady Rozkoš u České Skalice,
v červenci ve Dvoře Králové, dvakrát
v srpnu a v říjnu závody na domácí půdě
ve sportovním areálu v Havlovicích. Říjnové závody byly spojeny s mistrovstvím
republiky v agility pro plemeno beagle.

Výprava Sultánků na European Open v Bad Hall v Rakousku

Havlovické sportoviště plné agility – seminář s finskými trenéry

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

Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek

HAVLOVICKÉ NOVINY

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:
1. přestupků proti veřejnému pořádku uvedené v § 47 § 49
2. přestupků proti občanskému soužití uvedené v § 49
3. přestupků proti majetku uvedené v § 50
4. ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě uvedené v § 48
V případě spáchání uvedených přestupků doporučujeme vždy obrátit se na Policii ČR obvodní oddělení v Úpici k sepsání protokolu. Ten bude následně postoupen k vyřešení městu Trutnov.
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TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2011
Rok 2011 byl pro naši sportovní organizaci velice úspěšný a dá se říci i přelomový.
Nejpalčivějším problémem posledních
let byl stav tělocvičny. V roce 2010 jsme
zakoupili tělocvičnu a ještě v tomtéž roce
získali dotaci na rekonstrukci šaten a WC
z programu Leader EU prostřednictvím
MAS Království Jestřebí hory. Cílem projektu bylo vybudování dvou šaten a dvou
WC se sprchami zvlášť pro muže a pro
ženy. Začátkem roku 2011 jsme ve výběrovém řízení vybrali dodavatelskou
firmu. V pátek a v sobotu 8. a 9. dubna
jsme zahájili bourací práce. Během těchto dnů nám přišlo pomoci 20 brigádníků
z řad členů TJ Sokol i tatínků dětí, které
pravidelně tělocvičnu navštěvují. Moc
jim děkujeme, neboť jsme touto akcí
ušetřili asi 35 tisíc Kč. Od té doby jsem
takřka denně sledoval práci pracovníků
firmy MOVIS a řešil detaily stavby, či
drobné změny a vzniklé problémy. Zatímco se v tělocvičně pracovalo, cvičenci
cvičili v kulturním domě nebo ve sportovním areálu. Dne 10. června byly veškeré práce dokonány. Vyměnili jsme
veškeré elektrorozvody, vodoinstalaci
a odpady. Byly nově usazeny radiátory,
nové dveře včetně mříží směrem k silnici
a nové dveře do nářaďovny. Byla zazděna
některá okna a některá nově osazena.
V tělocvičně jsou nyní nová halogenová
světla. Ve středu 15. června se konalo
slavnostní představení výsledku projektu
1. etapa oprav tělocvičny (oprava šaten
a WC). Díky MAS Království Jestřebí
hory získala TJ Sokol 441 000 Kč. Obec
přispěla částkou 150 000 Kč a zbytek financovala TJ Sokol ze svých prostředků.
Celková hodnota prací je 800 000 Kč.
V únoru 2011 byl vybrán náš projekt
2. etapa oprav v tělocvičně – rekonstrukce podlahy ve výběrovém řízení
MAS Království Jestřebí hory a tím jsme
na tuto akci získali 750 000 Kč. V létě
jsem v Hradci Králové podepsal smlouvu
se Státním zemědělským intervenčním
fondem v programu Leader EU. Od té
doby tuto akci připravuji. V prosinci proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Nejlevnější nabídku předložila opět firma
MOVIS Hronov. Dodavatelé nabízeli
2 varianty podlahy: umělohmotný povrch (jako je v tělocvičně na Blahovce)
nebo dřevěný povrch. Výbor TJ nakonec
rozhodl vzhledem k zatížení tělocvičny
o tom, že budoucí povrch bude dřevěný.
Obvodové zdi tělocvičny budou podřezány, bude vytvořena izolace proti zemní
vlhkosti, tepelná izolace, podkladní rošt
28

Záchody v tělocvičně před rekonstrukcí
a samotná podlaha. Radiátory posuneme
pod okna a po obvodu nalepíme na zeď
zátěžový koberec místo obložení. Celá tělocvična bude nově vymalována. Bourací práce si opět vykonáme svépomocí.
Budu rád, když nám zase pomůžete.
Odvoz suti zajistíme ve spolupráci
s obecním úřadem. Ušetříme tak takřka
200 000 Kč. Celkové náklady bez těchto
prací činí 1,1 mil. Kč. Z programu Leader EU máme 750 000 Kč, zastupitelé
obce Havlovice přislíbili 100 000 Kč.
Zbylých 250 000 Kč nám zatím chybí. Na
kofinancování akce jsem požádal Nadaci
ČEZ. Věřím, že tyto peníze během roku
získáme a nebo si budeme muset půjčit.
Tímto projektem vyřešíme letité problémy a naší snahou bude nabídnout tělocvičnu pro sportování nejširší veřejnosti.
(pokračování na následující straně)

Umyvárka v tělocvičně před rekonstrukcí

Původní šatna v tělocvičně
HAVLOVICKÉ NOVINY

...TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2011
(pokračování z předchozí strany)

Nové záchody a umyvadla v tělocvičně

Šatny v tělocvičně po rekonstrukci

Nová sprchy v tělocvičně
HAVLOVICKÉ NOVINY

Než opustím téma tělocvična, dovolte
mi ještě krátké zamyšlení. V loňském
roce jsme zdražili členské příspěvky na
100 Kč pro děti a 200 Kč pro dospělé.
Toto rozhodnutí se setkalo s velkou nevolí členů, z nichž někteří dokonce opustili naše řady. V současné době má TJ
Sokol zhruba 170 členů a ročně vybereme na členských příspěvcích asi 25 000
Kč. Za loňskou cvičební sezónu jsme
v elektřině zaplatili 70 000 Kč. V tělocvičně temperujeme na 11 C a při cvičeních na 16 C. Několikrát se stalo, že
z důvodu poruchy, kde byl na vině ČEZ,
byla v tělocvičně zima. Dále v čase, kdy
potřebujeme v tělocvičně topit, je výluka
el. energie (15.30 – 16.30 a 17.30 – 18.30).
Od doby, kdy máme v šatnách nová
okna, objevuje se tam, tak jako v mnohých domácnostech, plíseň. Věřím, že
příští rok naplníme tělocvičnu více sportovci, budeme více topit a větrat a plíseň
zmizí.
V únoru roku 2011 jsme vybavili ubytovnu nábytkem, kuchyňkou a nádobím,
zlikvidovali jsme akumulační kamna
a vyměnili je za přímotopy. Miloš Tohola
natřel veškeré dveře. Celkově jsme ubytovnu zkulturnili a ta mohla přijmout své
první nocležníky. V roce 2011 zde byly
školní výlety, soustředění sportovců, hasičů i rodinné dovolené. Postupně budeme mít zájem prostředí v ubytovně
zlepšovat.
I v roce 2011 ubíhal sportovní život
v Havlovicích svým obvyklým tempem.
Havlovičtí hokejisté se účastnili 2. ligy
neregistrovaných v Hronově, odehráli zápasy pravý břeh proti levému. Tentokrát
vyhráli havlovické derby hráči z levého
břehu. Spolupořádali jsme karneval na
ledě. Pořádali jsme tradiční akce: pochod
Václavice–Havlovice, minigolfové a pingpongové turnaje, tenisové ligy, volejbalové, streetballové a nohejbalové turnaje,
Olympiádu pro starší a pokročilé seniory
z oblasti Království Jestřebí hory. Děti se
zúčastnily zimního pětiboje a atletického
čtyřboje na úrovni okresu i kraje. Volejbalisté a nohejbalisté se zúčastňovali turnajů v okolí. Fotbalisté hráli Havlovickou
seniorskou Tropical ligu. Tenisté odehráli
tenisovou bitvu proti hráčům z Batňovic.
Šlapeťáci opět brázdili okolí na svých velocipedech. Ve sportovním areálu se poprvé konal Festival cyklistiky. Uspořádali
jsme několik firemních akcí, které nám
přinesli nemalé peníze, které jsme mohli
investovat v tělocvičně.
(dokončení na následující straně)
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...TJ SOKOL ...
(pokračování z předchozí strany)

I v roce 2012 připravujeme tradiční
sportovní akce pro členy i pro širokou veřejnost. Prvořadým úkolem je zachovat
zde stávající nabídku sportovních aktivit
ve sportovním areálu i v tělocvičně. Novinkou v roce 2012 budou sportovní tábory pro děti od 7 do 13 let. Budou se
konat vždy od neděle večer do pátečního
odpoledne. Děti budou spát v ubytovně,
sportovat ve sportovním areálu a tělocvičně, poznávat zdejší přírodu i zajímavosti. Starat se o ně budou vedoucí, kteří
studují pedagogické školy a mají potřebné kurzy.
Bližší informace o aktivitách v roce
2011 najdete na webu www.havlovice.cz/sokol. Tam je v 50 aktualitách vše s výsledky, fotografiemi i s videoreportážemi
z nejvýznamějších akcí.
Děkuji výboru TJ Sokol a všem cvičitelům za jejich pravidelnou nezištnou
činnost, Miloši Toholovi za neúnavnou
práci v areálu a zastupitelstvu obce za poskytnuté finance, kterými platíme splátky
na tělocvičnu a částečně hradíme opravy
v tělocvičně.

Brigádníci při rekonstrukci šaten a sociálního zařízení v tělocvičně

Jaroslav Balcar – předseda TJ Sokol

HAPO ani žádná jiná akce v obci se neobejde bez našeho vodníka

Logo TJ Sokol Havlovice, o. s.
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Havlováci představují naši obec na krajských dožínkách v Šimkových sadech v Hradci Králové
HAVLOVICKÉ NOVINY

VÝZVA PRO VLASTNÍKY

OZNÁMENÍ

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

Dům č.p. 124 v majetku obce určený k prodeji
Zastupitelstvo obce Havlovice na veřejném zasedání dne 20.12.2010 přijalo usnesení,
kterým schválilo záměr a podmínky prodeje nemovitostí – domu č.p.124 na st.p.č. 216
s p.p.č. 753 vše v k.ú.Havlovice.

Rodinný dům č.p.124
na stavební parcele číslo 216 o výměře 145 m2
spolu s pozemkovou parcelou číslo 753 o výměře 221 m2 – způsob využití zahrada
vše v katastrálním území Havlovice

Minimální nabídková cena je 1.400.000,– Kč
Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený dům, jehož kompletní rekonstrukce proběhla
v roce 1989. V domě jsou dvě bytové jednotky a dva nebytové prostory. V 1. NP se nacházejí nebytové prostory se sociálním zázemím se samostatným vchodem a dále pak
jedna bytová jednotka o velikosti 1+1 s WC, koupelnou a kotelnou, také se samostatným vchodem. Ve 2. NP se nachází bytová jednotka 3+1 se spíží, WC a koupelnou také
přístupná samostatným vchodem. Objekt je vytápěn kotlem na pevná paliva s možností
připojení elektrokotle. Dům je napojen na obecní vodovod a kanalizaci s vlastním septikem.

Písemné žádosti o koupi uvedených nemovitostí jsou přijímány na adrese:
Obecní úřad Havlovice
Havlovice č.p.146
542 38 Havlovice nad Úpou
Bližší informace na telefonu 499 784 061 nebo mobilu 603558845

ing. Pavel Dvořáček
starosta obce
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Ochranné pásmo:
– od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodiče na obě
strany
– od 35 kV do 100 kV včetně je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodiče na obě strany
– v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty
nad výšku 3 m.
V případech, kdy by mohlo při požadovaných pracích dojít k ohrožení bezpečnosti osob, poškození vedení nebo
přerušení jeho provozu, vyžádejte si
předchozí souhlas společnosti ČEZ – Distribuční služby, s.r.o. Pokud nebude
provedeno okleštění porostů, provede
potřebné práce energetická společnost
vlastními prostředky, dřevní hmota bude
ponechána na místě. Bližší informace na
zákaznické lince 840 840 840.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HASTRMÁNEK
V úvodu našeho ohlédnutí přijměte
srdečný pozdrav od naší, již bývalé, paní
učitelky Šárky Šebkové. Na začátku léta
2011 se jí nečekaně rychle naskytla pracovní příležitost přímo v místě bydliště,
kterou nakonec se smíšenými pocity
přijala.
Do naší školky Šárka nastoupila v prosinci 1993 po absolvování Pedagogické
školy Litomyšl. Nejprve dojížděla autobusem z Trutnova a poté, co se vdala,
jezdila denně svým vozem z Černožic
u Hradce Králové. Učitelkou a ředitelkou
naší MŠ byla (s přestávkou na mateřskou
dovolenou) celkem 18 let.
Nyní pracuje jako vychovatelka ve
školní družině na málotřídní škole v Černožicích a je spokojená. Má krásně opravenou družinu, dobré kolegyně, na
starost plno dětí, které mají svoji paní
učitelku rády. Proč? To my přece víme!
Prostě proto, že je prima!
Popřejme jí tedy pevné zdraví, spokojenou rodinu a stálý elán v práci i v životě.

Slavnostní loučení s paní učitelkou Šárkou a korunovace „Miss učitelka“
A nás zase mohou těšit její slova:
„…Havlovice mám moc ráda a srdíčkem
tu stále zůstávám!…“

Děkujeme Ti za všechno, paní učitelko
a těšíme se na shledání.
Yvona Friebelová

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
Celoročně byla naše školka plně obsazena havlovickými dětmi. Každé pololetí
však bylo něčím jiné a specifické. Od
ledna do června docházelo do MŠ téměř
rekordních 13 předškoláků (tedy dětí ve
věku pěti až šesti let). Všechny ostatní
děti byly čtyř až pětileté a pouze tři děti
tříleté. V novém školním roce, tedy od

Závěrečné foto školního roku 2010–2011
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září 2011, nastoupilo hned sedm tříletých
dětí, plus dvě dvou a půlleté. Předškolní
děti jsou v MŠ opět rekordně – ale pouze
jen dvě!! Je tedy nasnadě, že práce v těchto věkově rozdílných kolektivech je naprosto odlišná. Daleko větší potřeba
individuálního přístupu, pomoc při oblékání, při stolování, hygieně, zvykání

na režim školky, na odloučení od rodiny…to vše musela s dětmi zvládnout
i nová paní učitelka Eva Bekrová. Rozhodně to nebylo jednoduché. Dlužno
však říci, že se svého úkolu zhostila se ctí.
A teď již ve zkratce:
– od ledna 2011 děti absolvovaly předplavecký výcvik, výuku hry na flétnu
a saunování
– v průběhu roku jsme se spolu se základní školou podíleli na akcích pro
rodiče a veřejnost: Havlovický masopust, Vynášení zimy ze vsi, Čarodějnice a Vánoční vystoupení „Pohádky
před spaním trochu jinak“
– společně jsme ve školce prožívali
oslavy Velikonoc, Dne Země, Dne maminek a tatínků
– navštěvovali jsme výstavy, divadelní
představení a koncerty, účastnili jsme
se výtvarných soutěží
– v rámci sdružení SULIHARA jsme se
prezentovali na veřejném vystoupení
„Sluníčko 2011“ a účastnili se dalších
akcí v rámci projektu „Cesta za bludným kořenem“ o přírodě a ekologii
a od září v projektu „Českým rokem“
o lidových tradicích a zvycích
– v červnu jsme jezdili na výlety, prožili
(dokončení na následující straně)
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...OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2011
(pokračování z předchozí strany)

–

–

–

–

jsme třídenní prima Strašidláckou
školu v přírodě a slavnostně jsme se
rozloučili s dětmi, které po prázdninách odešly do školy
ke zlepšení prostředí školky bylo
o prázdninách položeno nové lino
v lehárně a koberec v herně (je zelený,
aby se líbil Hastrmánkovi), také byla
rozšířena zahrádka MŠ a na ní vybudováno krásné dětské hřiště
na podzim jsme si připomněli výlov
rybníku, posvícení, prožili jsme krásný
„Strašidlácký den“ s odpolední akcí
pro rodiče a novinkou je dopolední
keramický kroužek pro děti
advent, návštěva z Nebe a Pekla, stromeček, nadílka od Ježíška a již zmiňované divadlo v kulturním domě
ukončily zdařilý rok 2011
více na našich internetových stránkách
nebo u nás ve školce
Vaši Hastrmánci

Strašidlácký den ve školce – odpolední akce pro rodiče a děti
A ještě mi dovolte něco závěrem.
Vím, že naše Havlovické noviny mají
informativní charakter, jsou přehledem
uplynulého roku, pohledem do roku dalšího. Letos si však neodpustím tento dovětek a malé zamyšlení.
Když se narodí dítě, je to dar. Je to čistý,
„nepopsaný list papíru“. My jej postupně
učíme všemu, co potřebuje, co je pro
něho dobré. Chceme, aby mluvilo pravdu,
aby se umělo rozdělit o hračku, aby pomáhalo a našlo si dobré kamarády. A děti
to dělají, protože to tak prostě má být…
A zkusme se teď zamyslet my: Co jsme
loni udělali dobrého pro druhé? Kde
jsme pomohli – sami a nezištně? Nelhali
jsme sobě nebo druhým? Kolik máme
opravdových kamarádů a jak často jsme
rozesmáli sebe a své okolí?… Nezamořujeme si náhodou zbytečně svým chováním ovzduší v Havlovicích (k tomu nám
přeci bohatě stačí naše komíny!). Nepouštíme si mezi sebe další „Weinary“,
kteří chtějí vidět jen to špatné a zkreslují
realitu?
Vezměme si tedy velký čistý list papíru. Na jednu stranu napišme věci, které
se v Havlovicích povedly, co dobrého
jsme dokázali, v čem je naše vesnice lepší
než ty okolní, co nás tu těší, koho můžeme pochválit a za co… Pokud nevíte co
psát, pomohou vám právě tyto noviny,
které držíte právě v ruce. Na druhou
stranu papíru napišme negativa. Co se
nepodařilo, co tu chybí, co nám vadí. A já
HAVLOVICKÉ NOVINY

pevně věřím, že bude jen málo škarohlídů, neznalců a zarputilých pesimistů,
kteří najdou v naší obci více záporů než
pozitivních věcí.
Dění, které s sebou přináší běh světa
a politiku našeho státu asi jen tak nezměníme. Ale havlovické klima, rozvoj
obce a pohodový život v ní máme jen ve

své režii. Buďme tedy dobrými režiséry,
táhněme více za jeden provaz a začněme
každý sám u sebe.
Já jsem to právě udělala.
Děkuji za Váš čas.
Yvona Friebelová

Děti poprvé na novém dětském hřišti
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ROK 2011 V ZŠ HAVLOVICE
Výuka v naší škole probíhá podle
vzdělávacího plánu Naše škola, podle
RVP pro základní vzdělávání. V červnu
odešlo 12 dětí ze 4. ročníku a přišlo
12 dětí do 1. ročníku. Během roku odešli
2 žáci z 1. r. a od září nastoupily 2 děti do
3. r. V současné době máme 39 dětí.
ZŠ a MŠ pořádá, spolupořádá nebo se
účastní během roku mnoho kulturních
a sportovních akcí:

Původní podoba dětského hřiště u mateřské školy

• Plavecký výcvik v Trutnově
• Masopustní pochod a dětský karneval
• Účast ve výtvarných soutěžích ZŠ bří
Čapků a Požární ochrana očima dětí
• Účast na Taneční akademii v Úpici
• Vynášení smrťačky
• Den Země
• Čarodějnický pochod
• Zdravotnický víceboj – okrskové kolo
• Vystoupení pro maminky
• Havlovická olympiáda pro ZŠ Batňovice a Velké Svatoňovice
• Návštěva dopravního hřiště v Náchodě
• Účast na soutěži ve vybíjené
• Účast na akci ZUŠ Úpice Hurá prázdniny
• Slavnostní rozloučení se čtvrťáky
• Slavnostní zahájení školního roku
• Výstava hub
• Běh spadaným listím
• Soutěž o posvícenský koláč
• Návštěva areálu ČSR a rybníka Jindra
• Exkurze na pilu v Havlovicích, na ZD
Svobodné
• Návštěva sauny
• Návštěvy místní knihovny
• Návštěva Mikuláše a čerta
• Divadelní představení před Vánoci
V těchto novinách bych chtěl přiblížit
tyto 3 následující akce

.Dětské hřiště u mateřské školy po rekonstrukci
Jedenáctý ročník Zdravotnického víceboje ruku v ruce tradičně uspořádali
nadšenci z Místní skupiny ČČK Úpice,
ZŠ Úpice-Lány a naší školy. Dvaadvacet
hlídek mladých zdravotníků z jedenácti škol Podjestřebí se vydalo ve středu
27. dubna 2011 na čtyřkilometrovou
trasu mezi areály lánské a havlovické
školy. Soutěžící zde dokazovali zdravotnické dovednosti, umění transportovat
raněného, rychlé překonání překážkové
dráhy, dopravní znalosti, rozpoznání léčivých bylin, ale i vědomosti z historie
Červeného kříže. Kategorii mladšího
žactva premiérově opanovaly děti z Batňovic, neztratili se ani Havlovičtí, kteří
skončili druzí.
Přebroušené a nově nalakované parkety v základní škole
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((pokračování na následující straně)
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...ROK 2011 V ZŠ HAVLOVICE
(pokračování z předchozí strany)

V pondělí 16. května žáci naší školy uskutečnili preventivně vzdělávací
projekt. Od rána jsme absolvovali branný
závod, kde jsme se cvičili ve zdravotnických, vědomostních a branných dovednostech. Cíl naší soutěže byl na plovárně. Po příchodu posledního družstva
se nad plovárnou rozezněly sirény našich
hasičských aut. Havlovičtí hasiči, pánové Jansa, Kosinka, Paulus a Astr, nám
přijeli předvést techniku nejen ke koukání, ale též k vyzkoušení. A tak děti stříkaly z proudnic, vyzkoušely si sezení
v cisterně a dokonce vyšplhaly na střechu cisterny, kde si osahaly vodní dělo.
V neposlední řadě přivezli hasiči dětem ocenění a diplomy z místního kola
požární soutěže: „Požární ochrana očima dětí“. Na závěr jsme opekli vuřty
a pohodové dopoledne ukončili cestou
ke škole.
Pohádky před spaním trochu jinak.
Tak se jmenovalo divadelní představení,
které si tentokrát připravili učitelé a děti
z naší MŠ a ZŠ. Své vystoupení předvedli
ve čtvrtek a v pátek dětem z okolních škol
a školek a v neděli 11. prosince svým známým, rodičům a příbuzným. Návštěvníci
se zasmáli vlkovi, který se změnil na
hodného pejska, liškám, které Budulínek
vyučoval skautským dovednostem, dědečkovi, který ve veliké řepě našel všechny druhy cukru, a zpívajícím kozám,
které vlk nenapálil svým hlasem. Další
pohádky byly o ročních obdobích.
Během léta se u naší školy pracovalo.
Staré, již nevyhovující, dětské hřiště bylo
zlikvidováno a na stejném místě vyrostlo
hřiště nové. Pracovníci firmy Tomek
a Bonita vybudovali hřiště, které splňuje
všechny předpisy. Obec na tuto akci získala z Programu obnovy venkova z Ministerstva pro místní rozvoj 364.700,– Kč,
celkové náklady činily 572.000,– Kč. Od
podzimu již začaly částečně využívat
hřiště děti z naší mateřské školy.
O prázdninách jsme zakoupili nový
nábytek do třídy p. učitelky Prokopové
z projektu Peníze do škol EU. Pan Krtil
opravil a natřel střechu školy a vymaloval kuchyň. Byly obroušeny a znova nalakovány parkety v obou třídách ZŠ.
V současné době nás nejvíce trápí
velmi špatný stav oken v družině a v tělocvičně. Okna se již nedají otvírat, neboť
máme strach, abychom je ještě dokázali
zavřít. Okna netěsní a v tělocvičně je stále
velká zima. Již několik let se pan starosta pokouší uspět s žádostí o zateplení
(dokončení na následující straně)
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Dvanáct nových prvňáčků poprvé usedlo do školních lavic

Při vynášení Smrťačky ze vsi je tradičně velká účast občanů

Žáci přebírají ocenění v soutěži Požární ochrana očima dětí
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...ROK 2011 V ZŠ HAVLOVICE
(pokračování z předchozí strany)

budovy školy. Stále držím palce, aby byl
projekt schválen, zatím zbytečně. Pokud
nebude obec s žádostí úspěšná, bylo
by třeba v roce 2013 tuto situaci vyřešit
z vlastních zdrojů.
Závěrem děkuji obci Havlovice za příkladnou spolupráci a podporu a všem zaměstnankyním naší školy a školky za
spolupráci a pohodu v roce 2011.
Mgr. Jaroslav Balcar

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
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Třídenní „Strašidlácká škola v přírodě“ pro děti za školy a školky na chatě Řehačka

Závěr předvánočního divadelního vystoupení ZŠ a MŠ „Pohádky před spaním trochu jinak“

I děti ze základní školy pomáhají při úklidu naší obce
HAVLOVICKÉ NOVINY

ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

Na 25 místech jsou po obci rozmístěny kupky s posypovým materiálem

Nové plastové bedny na posypový materiál

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
jedním traktorem Zemědělská společnost Svobodné a.s. Havlovice a druhým
po dlouhých letech opět sama obec.
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 loňském roce byly na pěti místech
umístěny plastové nádoby na posypový
materiál. V nich je uložen posyp smíchaný se solí. 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.

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.
Nově natřený most přes obtokový kanál U Mandle
HAVLOVICKÉ NOVINY
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SKAUTSKÝ ROK U MEDVĚDŮ

Naše skautky na táboře v Ruprechticích

I na skautském táboře se musí umývat nádobí
Máme za sebou uplynulý rok, s ním
utekl také další rok v našem skautském
oddíle. Byl to rok plný akcí a zážitků,
a my se zde s vámi nyní podělíme o to
nejzajímavější, co jsme prožili, a o novinky, které se nás týkají.
Skautský oddíl Medvědi Havlovice je
rozdělen do tří družin – Chobotnice,
které vede Peggy (Alena Pavlová), Mravenci, jejich rádkyní je Špionka (Anna
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Astrová), a Kanci, které má na starosti
Páťa (Ondra Paták). Do těchto družin
patří dohromady 29 dětí. Dalších několik členů se podílí na vedení oddílu či
technickém zajištění našich táborů, akcí
našich i těch pro veřejnost.
A co jsme celý rok dělali? Každý týden
se děti z družin potkávaly na pravidelných schůzkách, ať už v klubovnách nebo
někde v přírodě. Vždy jsme se tu něco

naučili, zahráli si spolu, vyzkoušeli pro
nás něco nového a hlavně si spolu užili
fajn chvíle.
První akcí v roce 2011 byla zrovna
oslava. Oslavovali jsme mezinárodní skautský svátek Thinking day – Den sesterství.
Jak už tomu bylo i v předchozích letech,
tento svátek slavíme karnevalem, a to nejen
náš oddíl, ale celé středisko společně.
K dalším jarním akcím samozřejmě
patří i akce vynášení smrtky i tradiční
Velikonoční skautské kuřátko. Jedná se
o charitativní akci, pro kterou děti vyrobí
jakákoli kuřátka a výtěžek z prodeje je
poslán na konto nadace Pomozte dětem!
V letošním roce se nám podařilo vybrat
5 281,– Kč.
Letos se nám podařilo obnovit starou
tradici. Po několika letech jsme opět
uspořádali soutěž ve vázání uzlů. Proběhla na Plovárně za krásného počasí, za
účasti dětí z celého střediska, tak doufám,
že nám tradice vydrží i na další rok (jen
musíme trochu víc trénovat :) ).
Na červen byla naplánována akce pro
starší skauty a skautky z našeho střediska.
Akce s názvem Buď připraven! prozkoušela účastníky v orientaci v noci, při práci
s mapou, pomoci druhému a vzájemné
komunikaci.
A máme tu tábor! Již poněkolikáté
se konal v Ruprechticích v Javořích horách spolu s naším střediskem ze Rtyně
v Podkrkonoší. Čtrnáct dnů strávených
v přírodě, spaní v podsadových stanech,
koupání v potoce, plno her i práce,
nových zkušeností, kamarádů, zážitků
a zábavy. Společně s Willy Fogem jsme
cestovali kolem světa. I přesto, že je to velice uznávaný cestovatel, oproti němu
jsme mnohem rychlejší, zvládli jsme celý
svět procestovat za 14 dní. Táboření jsme
zakončili slavnostním táborákem pro rodiče našich světlušek, vlčat a skautů.
Září patří náborům dětí. Proto jsme
i my uspořádali ve Rtyni akci pro děti
i rodiče, kde si mohli všichni vyzkoušet
jízdu na kánoi, střílení z luku i vzduchovky, nechat si namalovat masku
přímo na obličej, vytvořit si něco v rukodělné dílně, zaskákat na trampolíně nebo
vyzkoušet aquazorbing. Večer nechybělo
ani posezení s živou hudbou. K podzimu
dále patří i drakiáda a akce Skauti pomáhají Josefovu, což je víkendovka pro starší
děti, kterou pořádají skauti z Jaroměře.
Jde tu o spoustu her a nových zkušeností,
brigádu v pevnosti, ale i její prozkoumání
tak, jak ji běžný návštěvník prozkoumat
nemůže.
(dokončení na následující straně)
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(pokračování z předchozí strany)

Další velkou akcí je skautský ples,
který se také již stal tradicí, proto i jeho
letošní 6. ročník pořádaný ve rtyňské Orlovně měl velký úspěch.
Blíží se nám konec roku a s ním i Vánoce. S těmi jsou spojené oddílové
vánoční schůzky, ale i divadelní představení pro rodiče. Každá družina si připravila krátké divadlo, mohli jsme tu vidět
Vaška cestovatele na lidožroutských ostrovech, zhlédnout pohádku jak Pejsek
s kočičkou vařili dort i scénku o loupežnících a mnoho dalších. Byl tu dále připraven bar pro děti i rodiče, plno her
a zpívání koled.
K Vánocům dále patří i Betlémské
světlo, proto i letos ho naši skauti vyzvedli a dopravili do kapličky, odkud jste
si ho i Vy mohli donést na vánoční stůl.
Z dalších akcí určitě nesmíme zapomenout na Čapkovice Open – tradiční
skautský florbalový turnaj, dále tvořivé
odpoledne plné rukodělek, výlet na
Brendy nebo pomoc při Dětském dni
nebo Dni zdraví na Lánech.
A co budeme dělat příští rok? Třeba
se rozrosteme o několik dalších dětí,
určitě se ale budeme potkávat na našich
schůzkách, chystáme tábor, chceme se
zúčastnit Závodu vlčat a světlušek
a plno dalšího. A třeba toho bude ještě
mnohem víc. Ale o tom se dozvíte zase
až za rok!
Za celý 3. oddíl Medvědi Havlovice
děkujeme všem za pomoc a obci Havlovice za možnost využití kluboven,
finanční i jakoukoli jinou podporu.
Loučí se s Vámi děti z družiny Mravenců – Zuzka, Oříšek, Kůzle, Kuba,
Štěpán, Dan, Vítek, Tom, Míša, Králík
a Domča, dále pak světlušky a skautky
z Chobotnic, kam patří Kyti, Mravča,
Kečup, Stařenka, Anička, Limetka, Hraboška, Růža a Áďa, a ještě vlčata
a skauti z družiny Kanci – Strejda, Vítek,
Bohouš, Buchta, Honza, Losna, Šimpanz,
Veverka, Roman a Čert. Z vedení je to
Páťa, Špionka, Peggy, Hrach, Bajza,
Chroust a Čmelák.
Pokud se na nás budete chtít podívat,
zkuste
http://www.junak-havlovice.estranky.cz
nebo se přijďte podívat přímo k nám na
schůzku.

ÚPĚNÍ NA ÚPĚ
Loňský ročník (29. ročník) byl časově velmi dlouhý, protože matka příroda nám nepřála se stavem vody v řece. A tak stav vody zapříčinil, že se plavidla často zastavovala
a řekoplavci je museli vlastními silami táhnout nebo tlačit. Účast i za těchto překážek
byla dost velká, aby se přihlížející mohli bavit. Na startu a na řece jsme mohli spatřit
plavidla jako například: prostitutky, buldozer, duchové s bílou paní, Římané a další neméně zajímavá plavidla.
Letošní 30. ročník se opět bude konat za jakéhokoliv počasí a stavu vody v naší řece.
Úpění se bude konat 16. června. Start je jako každý rok v pravé poledne od Šiškovenského mostu. Další a přesné informace naleznete na internetových stránkách:
www.upeni.cz
Postav plavidlo a přijď se pobavit.
SPOLEK PŘÁTEL ÚPĚNÍ

Stavitelé plavidel každoročně přicházejí s novými nápady

Nashledanou zase za rok!
Za 3. oddíl Medvědi Havlovice
Veronika Kalužná – Skippy

HAVLOVICKÉ NOVINY

Netradiční plavidlo na 29. ročníku Úpění na řece Úpě
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V ROCE 2012 SE USKUTEČNÍ NEJROZSÁHLEJŠÍ VÝSTAVA
A VYJDE NOVÁ KNIHA O HRADU VÍZMBURK

Pán hradu Tas v čele průvodu při 4.Vízmburských slavnostech
V roce 2011 pokračovala záchrana
a zpracování archeologických nálezů
z hradu Vízmburk, která probíhá již od
roku 2002. V roce 2012 uplyne 40 let
od zahájení jednoho z největších archeologických výzkumů středověkého šlechtického sídla na území tehdejšího Československa. Při tomto kulatém výročí
členové Sdružení pro Vízmburk, o.s. připravují rozsáhlou výstavu archeologických nálezů z hradu. Výstava proběhne
v letních měsících v Městské knihovně
v Červeném Kostelci. Archeologický soubor z hradu Vízmburku, který vypovídá
o každodenním životě na středověkém
šlechtickém sídle v polovině 15. století,
bude v takovémto rozsahu představen
vůbec poprvé. Kromě uvedené výstavy
připravuje kolektiv autorů v roce 2012
vydání publikace o hradu a archeologických nálezech. Na této publikaci se
podílejí jak členové Sdružení pro Vízm-

burk, o.s. z oboru archeologie (Mgr. Soukupová, Mgr. Košťál), tak i bývalí brigádníci, kteří zde spolu s PhDr. A. Hejnou
objevovali hrad Vízmburk (PhDr. V. Razím) a další odborníci z řad archeologů.
Publikace bude populárně naučného
charakteru doplněná o řadu fotografií
z období výzkumu, kreseb nálezů, plánků
a barevných ilustrací, rekonstruujících
hradní život.
Kromě výstavy a publikace se návštěvníci hradu mohou opět těšit na kulturní
akce, které se během posledních tří let staly
tradicí a jsou vždy hojně navštěvovány.
V roce 2011 hrad Vízmburk opět ožil
při několika kulturních akcích. V neděli
1. května se sešlo na hradě Vízmburk
400 návštěvníků, aby společně přivítali
návštěvní sezónu. Zazpíval Pavel Rohlena a jeho přátelé. Představili se rytíři
ze skupiny historického šermu Praecedo
Rehis z Prahy se svými lehce komediál-

Na hradě Vízmburk vystoupil i Trubadůr z Kornelia se svým loutkovým divadlem
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ními scénkami. Zlatým hřebem byla premiéra druhého dílu pověsti Devět křížů –
Jarošův konec v podání Úpických střelců
– Pánů z Vízmburka. A když i počasí
nám bylo nakloněno, vše se povedlo
k všeobecné spokojenosti.
V neděli 5. června se v areálu hradu
Vízmburk uskutečnil Strašidlácký dětský
den. Děti zde mohly shlédnout víly, lesní žínky, duchy, pavoučí ženy, skřítky
i smrťáka. Na osmi stanovištích hledaly
svoji hlavu, nosily své oko, hledaly pavouky, střílely z luku a jezdily na koni.
Součástí dětského dne bylo divadelní
představení Zlatovláska v podání dětí
z havlovické školy. Odměněni byli nejlepší tanečníci z diskotékové soutěže.
Na závěr se uskutečnilo vyhodnocení
výtvarné soutěže O nejhezčí hradní strašidlo. Celkem 10 výtvorů vybrala nezávislá komise až z Vrchlabí. Děti byly
odměněny dětským šampáněm a slíbily,
že příští rok se zúčastní opět. Všech
135 dětí odcházelo z našeho dětského
dne s plnými kapsami odměn a s pocitem, že strašidla mohou být i hodná.
V sobotu 2. července se na hradě
Vízmburk po 18. hodině rozezněly tóny
rockových písní kapely Epitaf. Větrné
a opravdu chladné počasí zrovna letnímu
večeru nenahrávalo, zato skupina Epitaf
hrála pěkně. Dvouhodinový koncert
písní z nového alba šestičlenné kapely
z Nového Bydžova si přijeli poslechnout
fanoušci třeba i z Rychnova nad Kněžnou.
V sobotu 16. července měli návštěvníci
možnost shlédnout loutkové divadlo
a zpěv trubadůra z Kornelia se svými
přáteli. Během odpoledne odehráli 3 loutková představení: Žabák Karel, Kouzelná
píšťalka a Tři prasátka. Rytíři ze skupiny
Praecedo Regis pojali šerm groteskními
výstupy a též cestovali v čase a dotkli se
několika historických událostí. I Úpičtí
střelci se pustili do šermířské vřavy.
V pátek 19. srpna večer se konal na
hradě Vízmburk koncert kapel Sebastian
a Wishmasters. Jelikož nám počasí ukázalo svoji nevyzpytatelnou tvář, začal
koncert až po deváté hodině. Ti, kteří
zůstali a počkali na zahájení koncertu
(a bylo jich hodně), rozhodně nelitovali.
Naprosto úžasná a super atmosféra, kterou můžete zažít jen v prostorách pod
naším hradem, byla nezapomenutelná.
Pyrotechnické efekty, muzikantské umění kapely, famózní zpěv Ivety Suchánkové a ohňovou show Úpických střelců,
(dokončení na následující straně)
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(pokračování z předchozí strany)

to vše si odnášeli příznivci tohoto hudebního stylu v noci ze soboty na neděli
z hradu Vízmburk.
V sobotu 20. srpna se od 14 hodin konalo další historické odpoledne. Tentokrát hrad Vízmburk navštívila skupina
historického šermu Manové Přemysla
Otakara z Červeného Kostelce. I když
název skupiny poukazuje na období raného středověku, tentokrát se Manové
stylizovali spíše do barokní doby. Předvedli souboje, vyprávěli o koních, povozili děti a předvedli jízdu ve tvaru.
Nejodvážnější děti odměnili. Dále se na
hradě opět po roce předvedly tanečnice
z taneční školy Eglal z Prahy. Hlavně pánové si jejich představení nemohli nechat
ujít.
V sobotu a v neděli se konaly již
4. Vízmburské slavnosti na zřícenině
hradu Vízmburk, který se kdysi tyčil nad
obcí Havlovice. V sobotu v 9 hodin startoval 1. ročník turistického pochodu „Po
stopách erbu zlatého třmene“ z České
Skalice od muzea. Cíl pochodu byl právě
na hradě Vízmburk. Ve 13.30 vycházel
historický průvod pana Tase z Vízmburka se svojí družinou od Devíti křížů
mezi Rtyní a Červeným Kostelcem. Na

hradě byl připraven pro všechny návštěvníky kulturní program. Dvě divadelní šermířská představení předvedli
šermíři ze skupiny REGO z Vrchlabí.
K poslechu hrála country kapela Phobos
ze Dvora Králové, vystoupili také mladíci
s katany z Nového Města. V neděli předvedli své umění opět členové skupiny historického šermu REGO, dále zatančily
tanečnice z Prahy a mistrovské mučení
předvedl kat Mydlář. Dvě scénky předvedli potulní rytíři z podhradí. Celý víkend na hradě navštívilo takřka 1000
spokojených návštěvníků, pro něž bylo
mimořádně otevřeno nádvoří hradu.
Video reportáž z Vízmburských slavností
shlédlo neuvěřitelných 1250 návštěvníků
a na čas se stala TOP reportáží Televize JS.
V roce 2011 byla vybudována a označena nová turistická stezka „Po stopách
pánů erbu zlatého třmene“. Tato stezka
byla součástí projektu „Stezky za poznáním – šetrný produkt podporující rozvoj
venkovské turistiky“. Projekt byl spolufinancován z programu podpory nestátních neziskových organizací v působnosti MMR ČR a Královéhradeckým
krajem. Na projektu úzce spolupracovalo
Sdružení pro Vízmburk s Centrem rozvoje Česká Skalice a Klubem českých tu-

ristů. Po stezce se poprvé turisté prošli při
Vízmburských slavnostech při 1. ročníku
pochodu „Po stopách pánů erbu zlatého
třmene.“ Byla též vydána brožurka, jež
mapuje bývalá panská sídla z Malé Skalice až na hrad Vízmburk.
Běžný provoz naučné stezky včetně
stánku s občerstvením v roce 2011 zajišťovali Úpičtí střelci – Páni z Vízmburku.
V roce 2011 konzervátorské práce
pokračovaly díky finanční podpoře
NADACE ČEZ, která na projekt Hrad
Vízmburk ve světle archeologických nálezů VII přispěla částkou 120 000,– Kč,
a společnosti exTerraServices, s.r.o. Na
přípravu publikace Sdružení pro Vízmburk, o.s. obdrželo dotaci Královéhradeckého kraje ve výši 20 000,– Kč. Obec
Havlovice přispěla částkou 50 000,– Kč
na financování kulturních aktivit na
hradě a částečné krytí nutné spoluúčasti
na konzervátorských pracích a přípravě
knihy.
V roce 2012 bude Sdružení pro
Vízmburk pokračovat v návštěvnickém
provozu přímo na hradě. O všech aktualitách se dozvíte na www.vizmburk.cz
Mgr. Jan Košťál a Mgr. Jaroslav Balcar
Sdružení pro Vízmburk, o.s.

5. ČESKO – MORAVSKÝ KOŠT SLIVOVICE

Soubor Barunka na 4. Česko – moravském koštu domácí slivovice
Vážení přátelé, kamarádi. Dne 3. 3.
2012 proběhne v kulturním domě v Havlovicích již 5. ročník Česko-Moravského
koštu domácích pálenek a likérů.
HAVLOVICKÉ NOVINY

A proto vás upozorňujeme, že jsme zahájili SBĚR VZORKŮ. Zanechávejte je
prosím na sběrných místech – OÚ Havlovice nebo v palírně v Novém Městě

nad Metují. Můžete také kontaktovat určené osoby – Z. Mencla tel. 774 854 079
nebo J. Možiše 732 191 411 a odběr dohodneme individuálně. Na jeden vzorek
postačí 0,33 l pálenky či likéru.
Degustace a hodnocení proběhne
25. 2. 2012 proškolenými degustátory
z Čech i Moravy a vše samozřejmě absolutně anonymně. V loňském roce hodnotila tato odborná komise více než 350
vzorků.
A věříme, že se nám jich na ročník letošní povede shromáždit ještě více a zachováme tak vzrůstající tendenci.
Samozřejmě, že i v letošním roce bude
naše akce provázena bohatým folklórním
programem a jen připomínáme, že část
finančního výtěžku z této akce bude opět
předána na dobročinné účely.
Za darované vzorky děkuje
a na setkání se těší
pořádající Spolek přátel českého
a moravského folklóru
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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ
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 držení 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,
jehož držitel je 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.

PLATBA
POPLATKŮ
Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu do 28. 2. 2012
Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2012
Poplatek ze psa do 31. 3. 2012
Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2011 –
30. 6. 2012 do 31. 7. 2012
Poplatek se platí na účet správce poplatku Obecního úřadu Havlovice:
✓ hotově na Obecním úřadě v Havlovicích
✓ převodem z účtu

POPLATEK ZA ODBĚR VODY
Z OBECNÍHO VODOVODU
Cena vody za odečítací období 1. 7. 2011 – 30. 6. 2012 je stanovena na 12,– Kč/m3.
Platba se provádí do 31. 7. 2012.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z účtu uvádějte
číslo účtu 35-1303696329/0800.

V případě, že poplatky nebudou
uhrazeny včas, bude účtováno
penále.

POPLATEK ZA ODVOZ A LIKVIKACI
DOMOVNÍHO ODPADU
Paušální poplatek za odvoz a likvikaci domovního odpadu je pro rok 2012 stanoven na
500,– Kč/osobu/rok.
– poplatek za odvoz platí každá fyzická osoba, která má na území obce trvalý
pobyt
– za objekt, sloužící k rekreaci (chata, chalupa), kde není hlášena k trvalému pobytu
žádná osoba se platí poplatek odpovídající výši poplatku za jednu osobu
– pokud dojde k jakékoliv změně rozhodné pro výpočet poplatku (narození, úmrtí,
odhlášení nebo přihlášení trvalého pobytu, prodej objektu), je každý povinen tuto
skutečnost nahlásit do 30 dnů na obecní úřad
– od poplatku jsou osvobozené pouze osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt, a které písemně doloží, že se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržují mimo obec
– poplatek je každý povinen uhradit nejpozději do 28. 2. příslušného roku.

POPLATEK ZA PROVOZ
KABELOVÉ TELEVIZE



Poplatek za jednoho účastníka připojeného na rozvod kabelové televize pro rok 2012
byl stanoven na 1 400,– Kč.
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Číslo účtu správce poplatku (Obec
Havlovice): 1303696329/0800 vedeného u ČS Trutnov. Variabilním
symbolem každého poplatníka je
číslo popisné nebo evidenční.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z účtu uvádějte číslo účtu
35-1303696329/0800.

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.

HAVLOVICKÉ NOVINY

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2012
datum

název akce

kontaktní osoba

únor
11. 2.
březen – červen
3. 3.
10. 3.
17. 3.
25. 3.
duben – řijen
8. 4.
21. 4.
30. 4.
5. 5.
květen
12. 5.
12.–13. 5.
13. 5.
2. 6.
2. 6.
3. 6.
2. 6.
10. 6.
10. 6.
16. 6.
16. 6.
16. 6.
17. 6.
23.–24. 6., 30. 6.
1. 7.
8. 7.
14. 7.
21.–22. 7.
28. 7.
srpen – říjen
4. 8.
12. 8.
18. 8.
25. 8.
6. 9.
8. 9.
8. – 9. 9.
9. 9.
22. 9.
28. 9.
28. 9.
6. 10.
13. 10.
14. 10.
24. 12.
31. 12.

Masopustní pochod a karneval na ledě
Volejbalový turnaj v KD Havlovice
Jarní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře
5. ročník Česko-moravský košt slivovice
Hasičský bál
Rybářský ples
Vynášení Smrťačky
Havlovická Tropical liga (malá kopaná)
1. Havlovice minigolf Open
Tenisový turnaj – Staré rakety
Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod
Otvírání sezóny na hradě Vízmburk
Májový streetball
Pochod Václavice–Havlovice
Pouť – sportovní areál
2. Havlovice minigolf Open
Festival cyklistiky ve sportovním areálu
4. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou
Dětský den ve sportovním areálu
Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka
Dětský den na Vízmburku
3. Havlovice minigolf Open
Volejbalový turnaj
Úpění – Havlovice v Náchodci
Sraz veteránů – automobily a motocykly
Východočeská liga v hasičském sportu
35. r. fotbalového turnaje HAPO
Finále HAPO
4. Havlovice minigolf Open
Středověk na Vízmburku
Pohár vítězů pohárů v malé kopané ČR
HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let)
Podzimní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře
Letní běh na běžkách
5. Havlovice minigolf Open
Středověk na Vízmburku
Pohádkový les – Tylův palouček
Olympiáda pro starší a pokročilé
SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let )
Vízmburské slavnosti – Vízmburk
6. Havlovice minigolf Open
Tenisový turnaj čtyřhra
Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj
Havlovická olympiáda – Pravý vs. Levý břeh
Moravské vinobraní
Výlov rybníka Jindra
7. Havlovice minigolf Open
Zpívání v kapličce – 14.00
Silvestrovský běh

Balcar J.
Prokop M.
Balcar J.
Mencl Z.
Dvořáček M.
Kult M.
Balcar J.
Tohola M.
Tohola M.
Balcar J.
Dvořáček M.
Balcar J.
Friebelová P.
Balcar J.
Dvořáček P.
Tohola M.
Bárta L.
Kleňha T.
Dvořáčková M.
Čáp S.
Balcar J.
Tohola M.
Prokop M.
Pirný L.
Čepelka J.
Dvořáček M.
Tohola M.
Tohola M.
Tohola M.
Balcar J.
Tohola M.
Tohola M.
Balcar J.
Andrš A.
Tohola M.
Balcar J.
Grulichová
Tohola M.
Tohola M.
Balcar J.
Tohola M.
Středa Z.
Friebelová P.
Balcar J.
Tohola M.
Kult M.
Tohola M.
Čepelková L.
Tohola M.

HAVLOVICKÉ NOVINY

telefon
777005790
724761300
777005790
774854079
732266215
731552503
777005790
737141504
737141504
777005790
732266215
777005790
776707698
777005790
603558845
737141504
605210428
603493247
499784061
604702018
777005790
737141504
724761300
732227997
777608908
732266215
737141504
737141504
737141504
777005790
737141504
737141504
777005790
775611381
737141504
777005790
774868103
737141504
737141504
777005790
737141504
777005790
776707698
777005790
737141504
731552503
737141504
739408756
737141504
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RŮZNÉ
Na OÚ u paní Dvořáčkové jsou ověřovány pravosti podpisů a listin

POUŤ V HAVLOVICÍCH
12. 5. 2012

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
13. 10. 2012

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon: starosta– 499 784 061,
603 558 845
účetní – 499 784 062
Po 8.00–15.00 hodin – úřední hodiny
St 8.00–17.00 hodin – úřední hodiny
Na úpravu stop pro běžkaře v okolí obce byl zakoupen sněžný skútr

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)

OBECNÍ KNIHOVNA
6. srpna 2011 – závody v běhu na lyžích

tel. 606 713 844
(v budově OÚ Havlovice – knihovnice
Věra Tylšová)
St 16.00–18.00 hodin

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

SAUNA
Každou středu v kulturním domě – muži
a ženy společně v plavkách
9.30 – 11.00 – mateřská škola
12.30 – 14.00 – základní škola
15.00 – 20.30 – společná pro veřejnost

Při závodech se nejvýše hodnotilo dobové oblečení a výstroj

vstupné
děti do 10 let
10,– Kč
děti do 15 let
20,– Kč
dospělí
60,– Kč
permanentka pro dospělé 500,– Kč (na 10x)
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