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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 2012
Na úvod letošního ročníku Havlovických novin si dovolím ocitovat
e-mailovou zprávu, která mi přišla
v srpnu loňského roku.
„Dobrý den,
v sobotu jsme čistě náhodou na
cyklo výletě zavítali do vaší obce. Od
prvního domku nás překvapilo, jak
upravená, čistá a klidná obec jste.
Potom jsme objevili vaše sportoviště
a zahráli si s dětmi minigolf. Příjemně nás překvapilo, jak je sportoviště zaplněno a využito ostatními
sportovními nadšenci a v jak přátelské atmosféře se odpoledne nese.
Ráda bych tedy touto cestou vyjádřila vaší obci obrovskou pochvalu,
protože taková oáza se již nevidí.
Myslím, že na celé atmosféře v obci
máte zásluhu nejen vy, ale každý
obyvatel a to je v současné době rarita. S chutí se k vám příští rok opět
zajedeme podívat. S pozdravem
Martina Čapková, Roztoky u Prahy.“
Co k tomu dodat? Tato slova
chvály rozhodně potěší a zároveň
i povzbudí do další práce. Bohužel to
však většinou slýchám od lidí, kteří
k nám přijedou odjinud. Ti pak hodnotí naši vesnici jako neobyčejnou,
spíše výjimečnou. Pro většinu místních je vše, co se tu za dvě desetiletí
podařilo vybudovat, samozřejmostí
a do jisté míry i standardem, který je
přece v ostatních vesnicích také
běžný. To, jak naše vesnice vypadá,
jak žije, jak se zde lidé cítí, je zásluhou celé řady slušných, poctivých
a pracovitých lidí, kteří se nezištně
ve svém volném čase na rozvoji a vylepšování kreditu naší vesnice podílí.
Jen mě mrzí, že namísto uznání, se

Garáže pro komunální a hasičskou techniku postavené v roce 2012
za to často stávají terčem kritiky
a posměchu.
A nyní k loňskému roku. Myslím
si, že byl velmi úspěšný. A to nejen
z pohledu toho, co nového se podařilo v obci vybudovat, ale i z pohledu
toho, kolik sportovních, kulturních
i společenských akcí se povedlo našim spolkům i aktivním jednotlivcům pro občany uspořádat. Z investičních akcí se podařilo zrealizovat
akce, které byly dlouhodobě odkládány zejména z nedostatku finančních prostředků. Rozhodně nejdůležitější stavbou roku 2012 byly
„Garáže pro komunální a hasičskou
techniku“. Tak trochu symbolicky se
naši hasiči stěhují přesně po 50 letech zase do svého. Od roku 1962
sídlili v pronajatých, v poslední době
v havarijních prostorách v areálu Zemědělské společnosti Svobodné, a.s.
Havlovice. Jsem rád, že se v loňském
roce podařilo nalézt společnou řeč

s Povodím Labe, s.p. Hradec Králové, které je správcem vodního toku
řeky Úpy. Na své náklady provedli
prořez břehového porostu a hlavně
provedli opravu části kamenné zdi
podél řeky. Byla to první oprava regulace od roku 1927, kdy byla vybudována. V příštích letech nás čekají
ještě další již kratší úseky. Společnou
řeč se podařilo nalézt i se SÚS Královéhradeckého kraje. Po 15 letech
odkladu provedli osazení svodidel
podél nebezpečného úseku hlavní
silnice v Habřině. Ve výčtu akcí by se
dalo pokračovat, ale to si pozorný
čtenář nalezne v jiné části letošních
novin. Závěrem mi dovolte, abych
poděkoval všem, kteří svým dílem
přispěli k rozvoji a rozkvětu naší
obce v loňském roce. Přál bych si,
aby třináctka v letopočtu byla pro
nás všechny i pro naši vesnici šťastným číslem.
Ing. Pavel Dvořáček

PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
1. Garáže pro komunální a hasičskou
techniku
– nová budova o půdoryse 25x9 m postavená v centru obce za kulturním
domem
Zahájení stavby:
březen 2012
Dokončení stavby:
říjen 2012
Kolaudace stavby:
listopad 2012
Celkové náklady:
5.000.000,– Kč
Z toho dotace z programu LEADER EU,
prostřednictvím MAS Království-Jestřebí
hory
1.800.000,– Kč
Dodavatel stavby:
ASJ s.r.o. Světí
2. Rekonstrukce obecního vodovodu
Spořilov – Popluž
– výměna původního ocelového potrubí
za PE včetně přípojek v celkové délce
1.188 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. V roce 2012
byla stavba dokončena a zkolaudována.

Nové rodinné domy U Zvoničky se dočkaly asfaltové komunikace

3. Nová asfaltová komunikace U Zvoničky
– v nové zástavbě téměř dokončených
rodinných domků vybudována asfaltová komunikace včetně odvodnění,
z obou stran zakončená silničními obrubami, celková délka 248 m
Celkové náklady:
1.360.000,– Kč
Z toho dotace Královéhradecký kraj
665.000,– Kč
Dodavatel stavby:
M-Silnice, a.s, Pardubice
Asfaltový koberec byl položen i za obecním úřadem směrem k tělocvičně
4. Asfaltová komunikace k tělocvičně
– za prodejnou potravin Jánošík položen
na stávající štěrkovou komunikaci asfaltový koberec. Na něj navazující
přístupový chodník k tělocvičně byl
rozebrán, nově odvodněn a zpevněn
zámkovou dlažbou. Došlo i k osazení
nového sloupu veřejného osvětlení.
Celkové náklady:
200.000,– Kč
5. Oprava svislé kamenné regulace
podél řeky Úpy
– od obecního úřadu po Závoď v délce
cca 400 m byla kamenná regulace řeky
Úpy očištěna, byly doplněny vypadané
kameny a došlo i k opravě spárování
Dodavatel a investor stavby:
Povodí Labe, s.p. Hradec Králové – jako
majitel stavby
(dokončení na následující straně)
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Oprava opěrné zdi a zámkové dlažby u autobusové zastávky
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...PŘEHLED REALIZOVANÝCH AKCÍ
(pokračování z předchozí strany)

6. Prořez břehového porostu podél řeky
Úpy
– celkový prořez neudržovaného břehového porostu podél řeky Úpy pod Habřinou v délce 250 m včetně nové
výsadby 25 ks stromů
Dodavatel a investor prací:
Povodí Labe, s.p. Hradec Králové
7. Osazení svodidel podél silnice II/304
– podél nebezpečného úseku silnice
II/304 v Habřině v délce cca 220 m
byla osazena svodidla a došlo i ke
zpevnění krajnice
Dodavatel a investor stavby:
SÚS Královéhradeckého kraje
Nová vodovodní přípojka k domu č.p. 172

8. Zřízení nového oddělení MŠ Havlovice
– bylo vyhověno požadavku rodičů, jejichž děti nemohly být z kapacitních
důvodů umístěny do stávajících prostor MŠ Havlovice a došlo k jejímu
rozšíření o jedno oddělení. K tomu
bylo nutné vybudovat nové sociální
zařízení a přestavět a vybavit původní
prostory školní družiny
Celkové náklady:
170.000,– Kč

PLÁN PRÁCE OBCE
NA ROK 2013
Výměna vodovodního potrubí na Hořejším konci obce

– celkové zateplení budovy základní
a mateřské školy včetně výměny
oken a dveří, zateplení půdních
prostor a výměna kotlů na LTO za
úspornější
Celková hodnota díla cca
4.000.000,-Kč
Z toho dotace ze SFŽP
1.770.000,– Kč
– modernizace techniky v majetku
obce (výměna traktoru, nákup
příkopového vyžínače a dvoukolové káry)
– rekonstrukce části obecního vodovodu na Hořejším konci
– nové zpevněné plochy ze zámkové
dlažby v parku před školou

Budování kanalizace na Podhájí
HAVLOVICKÉ NOVINY
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
– lidé spalují v kamnech odpad, který
patří do popelnic
– ještě se objevuje spalování listí a trávy
na zahradách
– lidé si neuklízejí exkrementy po svých
psech
– neposečená tráva na pozemcích soukromých vlastníků
– zlepšit osékání příkopů podél cest
2. Odpady
– zajistit kontejnery na papír a železo
– odvoz posekané trávy
– větší počet kontejnerů na plast a sklo
3. Služby v obci
– občanům chybí zrušená pošta
Veřejné projednávání Integrované strategie rozvoje obce na léta 2014–2022
Koncem října loňského roku byl do
každé domácnosti prostřednictvím České pošty doručen obsáhlý dotazník. Dotazníkové šetření probíhalo nejen v naší
obci, ale současně ve všech 24 obcích,
které jsou součástí Místní akční skupiny
Království-Jestřebí hory (MAS). Cílem
bylo zmapování představ a potřeb občanů, spolků, sportovních klubů, ale
i podnikatelů a firem na celém území
MAS. Výsledků bude použito při tvorbě
Integrované strategie rozvoje území
(ISRU) Místní akční skupiny KrálovstvíJestřebí hory pro období let 2014–2022.
Ukazuje se, že právě místní akční skupiny, kterých je v současné době v ČR
přes 130, by měly hrát klíčovou úlohu při
rozdělování finančních prostředků z EU
po roce 2014. Aby tomu skutečně tak
bylo, musí mít každá MAS zpracovanou
podrobnou strategii budoucího rozvoje
celého území, na jejíž tvorbě se prokaza-

telně zapojili v co nejširší míře sami
občané. Proto se také výsledky dotazníkového šetření v každé obci veřejně
s občany projednávaly. Každý měl jedinečnou možnost přijít a zapojit se do debaty o dalším vývoji obce.
A nyní k výsledkům v naší obci
Na úvod musím naše občany pochválit za přístup, jakým se k dotazníkům
postavili. Společně s Radvanicemi jsme
byli s náskokem první v počtu odevzdaných dotazníků. Svědčí to o zájmu
občanů o věci veřejné. Celkem jsme od
občanů obdrželi 75 vyplněných dotazníků. Výsledky jsou shrnuty na 18 stranách formátu A4. Vybírám proto jen to
nejpodstatnější:
1. Životní prostředí a veřejné prostranství
– špatná kvalita ovzduší v topné sezóně

4. Základní škola a předškolní zařízení
– dobrá úroveň školy, nejsou výhrady
ani připomínky
5. Památky v obci
– zajistit opravu a nové zastřešení hradu
Vízmburku
– oprava Hejnova statku U Mandlu
6. Bezpečnostní problémy v obci
– nepřiměřená rychlost vozidel v obci
– absence chodníku k bytovkám
– chybí cyklostezka do Úpice
– volně pobíhající psi
7. Sportovní a kulturní vyžití
– velká spokojenost s nabídkou
– chybí sportovní hala a koupaliště
8. Největší přednosti obce
– pěkná poloha a příroda
– výborné sportovní a kulturní vyžití
– čistota a upravenost veřejných prostranství
– výborná činnost spolků
– velmi dobře fungující sportovní areál
– kvalitně fungující a výborně vybavená
základní škola a mateřská škola
– aktivní lidé, kteří jsou ochotni pro
obec pracovat i ve svém volném čase
– příchod mladých lidí do obce v rámci
bytové výstavby
– dobrá prezentace na internetu
9. Největší nedostatky obce
– špatná kvalita ovzduší v topné sezóně
– nemožnost napojení na rozvod plynu
a horkovodu
– chybějící pošta
– neudržované některé soukromé travnaté plochy
– lidi, kteří jen kritizují a obci v ničem
nepomůžou

O bruslení na našem kluzišti je velký zájem
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Ing. Pavel Dvořáček
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ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST SVOBODNÉ, A. S., HAVLOVICE

Celkový pohled na nové polní hnojiště

Kravín KII prošel rozsáhlou rekonstrukcí
V ohlédnutí za uplynulými šestnácti
lety v Zemědělské společnosti Svobodné,
a. s., Havlovice vám mohu sdělit, že v loňském roce se nám podařilo dokončit některé nezbytné investice, které nám výrazně
pomohou v dalším vývoji společnosti.
Díky těmto investicím jsme výrazně
posílili své zaměření na výrobu kravského mléka. Toto posilování pozice začalo již v roce 2006, kdy jsme otevřeli
novou stáj pro chov dojnic s přilehlou
dojírnou. Tato stáj nám otevřela cestu
k novým možnostem a cílům. Výrazně se
zvýšila produkce mléka. Nově postavená
dojírna odkryla možnost dalšího rozšíření v počtu dojnic. Jako každá investice
měla i své negativní dopady. Ukázalo se,
že současné skladovací prostory pro hnůj
jsou nedostačující a skladování na polních složištích je nevyhovující.
Z důvodu nedostatku financí, které
prohloubila celosvětová finanční krize, se
vybudování nového hnojiště a případných dalších prostor pro ustájení dojných
krav muselo odložit.
V roce 2011, kdy se finanční situace
uklidnila, jsme vypsali výběrové řízení na
stavbu nového hnojiště. Tohoto výběrového řízení se účastnilo 5 firem z nejbližšího okolí. Vítězem po zvážení všech
nabídek se stala firma Maratonstav
Úpice. Stavba začala již v září roku 2011.
Koncem roku byla zhotovena jímka
a postaveny obvodové stěny. Další práce
začaly v březnu 2012 a průběžně se
HAVLOVICKÉ NOVINY

stavba dokončovala. Důležitým datem se
pro nás stal 25. květen 2012, kdy byla
dokončena hlavní betonáž podlah. V červnu 2012 jsme úspěšně zkolaudovali toto
hnojiště o velikosti 30x60 m a k němu
přilehlou skladovací jímku na močůvku.
Na tuto stavbu jsme si podali žádost
o dotaci z evropských fondů. Bohužel
jsme nesplnili dotační kritéria na požadovaný počet bodů a tudíž dotaci neobdrželi. Financování stavby bylo tedy
založeno na vlastních finančních prostředcích a poskytnutém úvěru od České
spořitelny. Celková cena stavby se vyšplhala na částku 8 500 000 Kč.
Uvedením hnojiště do provozu se vyřešila spousta problémů. V rámci podmínek pro čerpání dotačních programů
pro zemědělství nyní splňujeme skladovací kapacity na uskladnění hnoje. Zmizí
také neuspokojivé skladování hnoje na
polních složištích, z kterého většinou ve
velké míře docházelo k úniku močůvky.
Tento únik by mohl poškodit spodní
vody. Polní cesty nebudou zatěžovány
denním odvozem na polní složiště, který
probíhal za každého počasí.
Toto jaro dojde k ozelenění přilehlého
svahu k obci, který v budoucnu esteticky
skryje betonové bloky.
Díky příznivé sklizni a adekvátním
cenám zemědělských komodit došlo
k uvolnění finančních prostředků na dokončení vnitřní rekonstrukce stávajícího
kravína KII. Byla zde zásadním způso-

bem vyměněna technologie ustájení
a napájení skotu. Přeháněcím koridorem
byla tato zrekonstruovaná stáj propojena
s novou stájí. Otevřením zrekonstruované stáje došlo k vylepšení podmínek
WELFARE (český překlad – pohody zvířat). Toto zlepšení je jeden z předpokladů
k navyšování další užitkovosti dojnic při
výrobě mléka. V současné době se můžeme chlubit užitkovostí 9 100 litru na
jednu dojnici za laktaci (přibližně 305
dní). Pro porovnání v roce 2006 před
otevřením nové stáje se užitkovost pohybovala kolem 6 600 litrů na dojnici
za laktaci. Při užitkovosti, které v současné době dosahujeme, si naše dojnice
opravdu zaslouží velkou péči nejen při
ošetřování, ale i v předkládané dávce
krmiva. Toto krmivo musí být během
roku vyprodukováno v co největší kvalitě.
Současné trendy v zemědělství, které
můžeme sledovat i v našem okolí, nejčastěji prezentované budováním bioplynových stanic, nás příliš neoslovily. My
jsme vykročili směrem tradičního zemědělství a tomuto směru chceme zůstat
věrni. Chceme se podílet na zajišťování
soběstačnosti státu ve výrobě základních
potravin. Naším zájmem činnosti je nadále výroba kravského mléka. Rádi bychom si udrželi nastavený trend. Případně tento směr nadále zvyšovali. Další
činnosti našeho podniku, mezi něž patří
rostlinná výroba, slouží hlavně k zajištění
potřebného množství krmiva pro potřeby zemědělské společnosti. V případě
příznivých výnosů, které se nám v posledních letech podařily, jsou vzniklé příjmy příjemným finančním vylepšením
ekonomiky podniku.
To samé platí i pro naši další činnost –
opravárenství na středisku technických
služeb, které kromě zajištění provozu
vlastní techniky, provádí opravárenské
služby pro naše stálé klienty. Stabilní přínos z těchto služeb, stejně jako přínos
z rostlinné výroby, nám dovolují opět
investovat do oprav stávajících budov
a techniky, případně techniku obměňovat.
Na závěr bych rád poděkoval všem zaměstnancům za odvedenou práci v loňském roce. Dále bych také rád poděkoval
všem akcionářům a příznivcům ZS Svobodné, kteří svou podporou v uplynulých
letech umožnili vybudovat společnost do
současné podoby. Zemědělskou společnost, která vykazuje faktory stabilního
a konkurence schopného podniku v našem regionu.
Jansa Karel
předseda představenstva
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Z ČINNOSTI OBČANSKÉ KOMISE
se dětem moc líbil. Na bezproblémovém
průběhu se podílely místní spolky a dobrovolné organizace. Za to jim patří poděkování.
Nesmíme zapomenout na krásnou tradici na Štědrý den v naší kapličce. Je to
zpívání koled. Za organizaci děkujeme
p. Hofmanovi a pí. Čepelkové.
Velmi vydařenou akcí bývá Tříkrálový
koncert Městské hudby Úpice v kulturním domě.
Závěrem bych ráda poděkovala p. Mílové , p. Merxbauerové a p. Hofmanovi,
kteří zajišťují program a činnost našim
důchodcům.
Marie Dvořáčková
předsedkyně občanské komise

Tradiční Tříkrálový koncert městské hudby Úpice v našem kulturáku
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
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 2013 nebo v dalších letech
oslaví zlatou svatbu – 50 let společného
života, aby se přihlásili na obecním
úřadě.
V roce 2012 se narodilo 10 dětí. Rozloučili jsme se se 7 našimi spoluobčany.
Pěknou akcí bývá dětský den, který
jsme za proměnlivého počastí uspořádali
na hřišti za školou. Pro zpestření jsme
vypůjčili nafukovací skákací hrad, který


V roce 2012 se narodili:
1. Jan Boháč, Havlovice čp. 197
2. Miroslav Zavadil, Havlovice čp. 287
3. Matyáš Duch, Havlovice čp. 147
4. Jan Folc, Havlovice čp. 276
5. Antonín Čáp, Havlovice čp. 60
6. Kateřina Vlachová, Havlovice čp. 27
7. Viktorie Marková, Havlovice čp. 319
8. Matěj Prokop, Havlovice čp. 335
9. Matyáš Horák, Havlovice čp. 341
10. Magdalena Christoforou,
Havlovice čp. 143

V roce 2012 zemřeli:
1. Pharm Dr.Pavel Řádek,
Havlovice čp. 262
2. Antonín Šťovíček, Havlovice čp. 245
3. Zdeňka Šťovíčková, Havlovice čp. 245
4. Ladislav Řezníček, Havlovice čp. 110
5. Marie Krausová, Havlovice čp. 47
6. Günther Kracík, Havlovice čp. 312
7. Marie Kuldová, Havlovice čp. 68

Ze srazu rodáků
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Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2012
je 961
HAVLOVICKÉ NOVINY

Z ČINNOSTI HAVLOVICKÝCH SENIORŮ V ROCE 2012

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

Naši důchodci při prohlídce zámku v Rychnově nad Kněžnou
Nový rok jsme uvítali Tříkrálovým koncertem Městské hudby Úpice v našem kulturním domě.
V lednu jsme se zúčastnili novoročního posezení s programem v hostinci Amerika.
Zde vystoupily žákyně základní umělecké školy A. M. Baxton z Úpice a seniorky z Batňovic, které předvedly nacvičené pásmo Jak šel čas. Moc se jim to povedlo a nás mile
potěšilo.
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 koncertu dechové hudby
v Maršově a v Libňatově.
Zajimává zdravotní přednáška o spaní byla v měsíci květnu.
V měsíci září byl uspořádán výlet do broumovského pivovaru, zámku Potštejn a dalších krásných koutů na Orlicku. Vyšlápli jsme 199 schodů na rozhlednu Andrlův
chlum. Výlet byl moc pěkný.
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.
Velmi pěknou akcí bývá posezení na Tylově paloučku s dobrým občerstvením a zábavou.
Na závěr roku jsme si vyjeli na adventní výstavu do Libňatova.
V listopadu se naše Máša Mílová dožila 80 let a tak jí touto cestou děkujeme za její
obětavost a nápady. Přejeme jí hlavně zdraví a pohodu.
Poděkování patří obci 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.
V současné době je v nabídce 35 programů a od září 2008, kdy byla vybudována
nová základna pro hlavní stanici kabelové televize, vysílá i obecní kanál. Poplatek
za jednoho účastníka pro rok 2013 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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SVAZEK OBCÍ JESTŘEBÍ HORY
Svazek obcí Jestřebí hory v čele s předsedou Zdeňkem Špringrem (starosta
města Rtyně v Podkrkonoší) pokračoval
i v roce 2012 ve své činnosti.
Stejně jako v roce 2011 se i v roce 2012
např. udržovaly běžecké tratě, fungovaly
cyklobusy nebo se provedl dotisk velmi
žádaných propagačních materiálů Jestřebí hory jako na dlani. V roce 2012 ale
přibyly nové materiály – propagační le-

táky jednotlivých obcí SOJH. Na obecních úřadech a jiných obvyklých místech
jsou dány volně do distribuce. Nedílnou
součástí bylo i rozdělení 100 000 Kč mezi
neziskové organizace z území SOJH.
Z Havlovic si podala žádost MO ČRS
Havlovice, TJ Sokol, SDH, Sdružení pro
Vízmburk, JK Hubert a Havlovický svaz
malé kopané. Celkem byly podpořeny
částkou 42 000 Kč. Pro neziskové organi-

zace je také připraveno 40 setů lavic
a stolů, které je možné si po dohodě od
SOJH zapůjčit.
SOJH také od začátku roku 2012 vydává znovu svůj Zpravodaj, a to jako přílohu časopisu Společník.
Veškeré informace o Svazku obcí Jestřebí hory naleznete na www.jestrebihory.net.

ROK 2012 – PROHLUBUJEME SPOLUPRÁCI A TVOŘÍME STRATEGII
V roce 2012 pokračovala spolupráce
mezi všemi partnery MAS (Místní akční
skupina) z obce a samotnou MAS tak, jak
tomu bylo v předchozích letech; spolupráce byla bohatá a různorodá.
Velkou akcí v Havlovicích, na které
MAS spolupracuje s TJ Sokol je Olympiáda pro starší a pokročilé. Sešlo se
téměř 160 seniorů, což je zase víc než
v roce 2011 a tentokrát ze třinácti míst:
Vítězné, Vlčic, Pilníkova, Chvalče,
Libňatova, Úpice, Havlovic, Rtyně v Podkrkonoší, Velkých Svatoňovic-Markoušovic, Domova důchodců Tmavý Důl
(Rtyně v Podkrkonoší), Trutnova, Červeného Kostelce a Lampertic (poslední
tři leží mimo území MAS). Mezi seniory
ale rozhodně nebylo tím nejdůležitějším
zvítězit. Hlavní je vždy setkat se se stejně
starými lidmi z regionu, popovídat si, po-

zdravit se, protáhnout tělo a mít radost
z pohybu; účastníci mezi sebou nesoutěží, jde o to překonat sám sebe, lenost
a vychutnat si tu atmosféru.
V neposlední řadě součástí orgánů
MAS jsou i zástupci Havlovic – Pavel
Dvořáček je v dozorčí radě, Jaroslav
Balcar v hodnotitelské komisi a Miloš
Tohola v programovém výboru. Havlovičtí také zastupovali region i při výjezdním setkání ve slovenském mikroregionu Poondavie, tentokrát Pavel Dvořáček, Martin Kult, Jaroslav Balcar a Miloš
Tohola.
Místní akční skupina začala také práce
nad Strategií rozvoje regionu. Tato strategie by měla být dokumentem, který
bude ve svých částech analyzovat region
– co mu chybí, přebývá, čeho se vyvarovat a naopak co pozvednout. Protože

v roce 2013 se z programu LEADER rozdělí poslední finanční prostředky, měla
by nová strategie být „vodítkem“ pro další
přísun peněz do regionu, resp. pro nové
dotační programy. V první fázi se na
podzim distribuoval v obci dotazník,
kde se každý měl možnost vyjádřit jak
vybráním možné odpovědi, tak svým
komentářem (Havlovice patřily k nejúspěšnějším „sběratelům“ dotazníků).
Dalším bodem práce nad strategií bylo
veřejné projednávání na začátku prosince. K práci a debatám nad možnými projekty a nápady se sešlo téměř čtyřicet obyvatel Havlovic včetně zástupců
spolků v obci, zastupitelů i občanů. Společně prodiskutovali další možnosti,
jak by se obec mohla rozvíjet v příštích
letech, co v ní teď chybí a kam by se
mohlo dál investovat. Další fáze prací
nad strategií budou pokračovat v roce
2013.
Pokud by se i mezi ostatními našel zájemce o podobnou spolupráci, jakou
máme 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 nebo
při zájmu o strategii rozvoje regionu.
Naleznete nás i na www.kjh.cz
Kateřina Valdová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
valdova@kjh.cz

Důchodci na 4. ročníku Olympiády pro starší a pokročilé v našem areálu
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Z KRÁLOVSTVÍ NA SALAŠ
Setkáváme se časně ráno. Je čtvrtek
18. října a čtrnáct účastníků přihlášených
pod hlavičkou Místní akční skupiny nasedá do autobusu. Prezenty symbolizující
regionální produkci jsou uchystány, zástupci obcí Libňatov, Havlovice, Vítězná
a Pilníkov, zástupci školy z Havlovic,
Úpice-Lány a Městského gymnázia a SOŠ
Úpice, zástupce Sboru dobrovolných hasičů z Libňatova, zástupce OS RUKA, zástupce havlovického sportování – TJ
Sokola Havlovice a v neposlední řadě zástupci Místní akční skupiny Království –
Jestřebí hory jsou taktéž připraveni.
Všichni mají stejný cíl: setkání se členy
mikroregionu Poondavie.
Ve večerních hodinách přijíždíme na
zemplínsko-šíravskou Salaš, kde se setkáváme s protějšky z poondavského mikroregionu. K večeři je připravena místní
specialita – halušky s brynzou a slaninou.
Program je domluven, v pátek 19. 10. po
„raňajce“ odjíždíme do obce Trhoviště,
kde se setkáváme s místním starostou, ředitelem místní základní a mateřské školy
a lektorem, který vede seminář na téma
„Plán hospodářsko-sociálního rozvoje
obce a mikroregionu“. Školení obsahovalo teoretickou část, která byla zároveň
konfrontována s praxí a zkušenostmi jednotlivců. Odpoledne je věnované prohlídce místní mateřské a základní školy.
Doprovází nás starosta obce Róbert Koba
a ředitel školy Bohuš Jakuboc. Procházíme školou, která byla postavena na začátku sedmdesátých let. Postupně se
stáváme atrakcí pro místní žáky, kteří si
nás se zájmem prohlížejí. Prohlížíme si
třídy, tělocvičnu, kuchyň… Z pohledu
českého pedagoga prostředí vnímáme
jako podstandard, ale zároveň vidíme,
jak dochází k revitalizaci celého areálu.
Počítačová učebna, kuchyň a tělocvična
dostávají nový kabát, ostatní je prozatím
v plánu a hlavách ředitele i starosty.
Večer odjíždíme do města Michalovce,
kde podpoříme dobročinnou akci při vystoupení folklórních skupin. Snad největší úspěch slaví tamní bavič Jožko Varga alias Jožko Jožka převlečený za místní
Romku, který, resp. která lechtá naše bránice od začátku svého vystoupení až do
konce. Do svého vystoupení vtahuje i některé členy české skupiny, na přetřes přichází i kvalita českého alkoholu…
Ráno 20. 10. vyrážíme za krásami
Zemplínské Šíravy, autobus nás odváží
do lokality Mořského oka – původem sopečného jezera, které je známé též pod
názvem „Veľké Vihorlatské jazero“. Jsme
v nadmořské výšce 618 m n. m., počasí
HAVLOVICKÉ NOVINY

nám přeje, listy stromů jsou v přívalu sluníčka zlatavé. Obcházíme jezero, které je
plné pstruhů, foťáky cvakají, zemský ráj
to na pohled. Odtud odjíždíme směr
Vyšná Rybnice se sádkami, které byly financovány z fondů Evropské unie s cílem
zvýšení produkce chovu ryb. Někteří
zkoušíme, jak zdatní rybáři jsme, nicméně chytit pstruha do podběráku shledáváme jako nadlidský úkol, praxe chybí,
leč nezoufáme, loučíme se s pstruhy i jejich majiteli a odjíždíme zpět na Salaš.
Večer přichází vyvrcholení celého dne.
Zástupci poondavského mikroregionu
pro nás mají v plánu ples. Ne však takový,
na jaký jsme většinou zvyklí od nás,
nýbrž ples oblečený do toho kusu šatníku, který většina z nás obléká nejraději
– tepláků. I když jsme se teplákového
plesu nezúčastnili v teplácích, neboť
tento kus oblečení jsme ve svých batozích
nenašli, zapadli jsme mezi místní dokonale. Mnozí z nás protancovali střevíce,
z tomboly jsme odvezli nejednu cenu, tou
nejobjemnější se stal pytel kukuřice,
která putovala za holoubky do Libňatova.
Přišla neděle, tedy den poslední, den
odjezdu. Loučíme se s těmi, kteří se o nás
starali, kteří pro nás připravili program;
s těmi, bez kterých by partnerství nebylo
tím, čím je.

Čtrnáctičlenná skupinka nasedá opět
do autobusu a odjíždí směrem opačným,
tedy zpátky domů, do Čech, do Libňatova, do Havlovic, do Úpice, do Vítězné,
do Pilníkova. Co by to bylo ale za výpravu, která by neokusila o ždibec víc
dobrodružství. Po několika kilometrech
si autobus řekl, že bychom měli vidět
ze slovenských krás ještě víc, proto vyřadil z provozu spojku a vysadil nás kdesi
u Spišského Štvrtka. Většina z nás se vydává na túru, a zatím co z Čech vybavují
nový autobus, my se procházíme městečkem s gotickým kostelem, ve kterém
právě probíhá bohoslužba. Někteří se inspirují nově zrekonstruovanými chodníky, ti s duchem sportovním skládají
hold třem vybudovaným hřištím. Místní
fotbalový tým bohužel odjel na mimoměstský zápas, zakotvujeme proto v
místní restauraci, která nám slouží jako
azylové místo po dobu, než si pro nás
nový autobus přijede. Domů se vracíme v
pondělí ráno, o dobrém spánku se nám
může sice jen zdát, ale vzpomínky zůstávají, zkušenosti a zápisky nasbírané od
slovenského protějšku také.
pro MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Petra Nývltová, účastnice zájezdu
Městské gymnázium a SOŠ Úpice

Návštěva východního Slovenska byla spojená i se školením

Společný výlet k sopečnému jezeru Mořské oko
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PSÍ VÝKALY PODRUHÉ
V loňském čísle Havlovických novin jsem
Vás informoval o tom,
co nás trápí v souvislosti s psími miláčky.
Popisoval jsem, že psí
výkaly na veřejných prostranstvích podél
místních komunikací, v parcích nebo
dokonce ve sportovním areálu jsou nejenom krajně neestetické, ale i zdraví škodlivé. Od té doby uplynulo dvanáct
měsíců. Co se za tu dobu změnilo? NIC.
Občané stále venčí své psy na veřejných
prostranstvích a ty, kteří po nich uklízejí, bych spočítal na prstech jedné ruky.
Zkuste se projít po místní komunikaci
od betonového mostu směrem na Závoď
nebo na druhou stranu směrem ke škole.
Podívejte se, co uvidíte v trávě těsně
podle asfaltky. Nejenom že tudy denně
projde spousta lidí včetně dětí, ale ten
trávník se nejméně třikrát za rok seče.
Vžijte se do role obecního zaměstnance,
který v tom musí chodit. Z loňského dotazníkového šetření mimo jiné vyplynulo
i to, že právě toto lidem vadí. Obecní
úřad bude tento problém řešit následujícím způsobem:
1. prozatím na 3 místech (u turistického
odpočívadla u Kňourků, na odbočce
z hlavní cesty do urnového háječka
a naproti památné lípě u školy) budou
nainstalovány plastové koše na psí exkrementy včetně sáčků
2. každý, kdo po svém psovi neuklidí,
vědomě tím porušuje vyhlášku o čistotě a vzhledu obce a může mu být
uložena pokuta
Tímto vyzýváme majitele psů k respektování vyhlášky o čistotě a vzhledu obce
a vás ostatní k tomu, abyste bezohledného majitele psa upozornili na to, co
právě spáchal. Věřím, že se nám podaří
společně tento nešvar odstranit

PRODUKCE ODPADŮ V OBCI HAVLOVICE
ZA ROK 2012
Katalogové číslo odpadu

název druhu odpadu

množství (tuny)

160103

pneumatiky

0,83

200101

papír, lepenka

3,98

200102

sklo

4,39

200127

barvy, nebezpečné látky

0,1

200135

vyřazené elektrické zařízení

0,8

200136

vyřazené elektrické zařízení

0,2

200139

plasty

3,74

200201

biologicky rozložitelný odpad

53,26

200301

směsný komunální odpad

221,69

Staré železo je sváženo v dubnu kontejnery

Ing. Pavel Dvořáček

Výtvor neznámého psa na chodníku
betonového mostu ve Vsi
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Sběr starého papíru byl organizován do přistaveného kontejneru
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OBEC HAVLOVICE
vyhlašuje

FOTOSOUTĚŽ na téma:

Havlovice očima fotografů
Trvání soutěže:
Zahájení
Uzávěrka
Vyhodnocení

Hromada zeleného odpadu svezeného z veřejných prostranství a ze zahrádek občanů
v loňském roce

BIOODPAD ZE ZAHRÁDEK
Z dotazníkového šetření, které se konalo v naší obci na podzim loňského roku, vyplynulo, že občané mají zájem o odvoz bioodpadu vzniklého na pozemcích u rodinných domů nebo zahrad. Rada obce Havlovice se touto problematikou zabývala
a rozhodla tuto službu občanům v obci vytvořit. Stanovila i pravidla a finanční podmínky. Bioodpad se bude svážet uložený pouze v typizovaných velkoobjemových vacích, které si budou moci zájemci zakoupit na obecním úřadě za 170,– Kč/ks. Každý
vak si jeho majitel nesmazatelně označí popisným číslem domu nebo evidenčním číslem chaty tak, aby nemohlo dojít k záměně. Jedná se o výrobek JUTY Dvůr Králové
nad Labem o rozměrech 70x70x70 cm a nosností 750 kg. Bioodpad uložený volně nebo
v čemkoliv jiném, odvezen nebude. Naplněný vak si každý umístí před dům nebo do
míst, kam staví popelnici k odvozu. Bioodpad se bude odvážet od 1. dubna vždy každé
pondělí dopoledne (mimo státní svátky) až do prvního sněhu. Vak se po vysypání vrátí
zpět k dalšímu použití. Cena je stanovena na jedno vegetační období na 350,– Kč/1vak.
Pokud se zájemce o tuto službu přihlásí v průběhu roku (například v srpnu), nebude mu tato částka úměrně snížena.
Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva, drobné větvičky z keřů, listí, piliny, hobliny, kůra
Do vaků nepatří: zemina, kamení, cihly, stavební materiál, sklo, plasty, plechovky,
zbytky masa a kostí, popel, velké větve ze stromů
Bioodpad se bude odvážet k dalšímu zpracování buď do fermentační stanice v Úpici
nebo do kompostárny firmy Transport do Trutnova.
Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na obecním úřadě do konce března každého kalendářního roku.
Tento nový svoz bioodpadu nahrazuje v naší obci doposud používaný svoz zeleného odpadu, který se zdarma odvážel každoročně od září do poloviny listopadu!!!
Ing. Pavel Dvořáček

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
Od 1. 1. 2007 na základě veřejnoprávní smlouvy projednává město Trutnov pro
naši obec za úplatu přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, v platném znění a to na úseku:
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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5. 2. 2013
30. 10. 2013
do 30. 11. 2013

Podmínky soutěže:
– Soutěž bude rozdělena do 2 tematických
okruhů:
1. Příroda a stavby
2. Život v obci
Každý okruh bude hodnocen a oceněn zvlášť.
– Soutěž je určena pro amatérské i profesionální fotografy a není omezena věkem.
– Do soutěže mohou být přijmuty pouze barevné fotografie.
– Formát fotografií: minimálně A5
(148x210 mm).
– Každá soutěžní fotografie musí být na zadní
straně řádně označena názvem snímku, jménem a příjmením autora a jeho plnou adresou.
– Každá fotografie nebo soubor fotografií musí
být předán i na digitálním nosiči (CD, DVD)
ve formátu TIFF, RAW, JPEG, v kvalitě min.
2000x3000 pixelů.
– Soutěžní snímky musí být pořízeny na území
obce Havlovice.
– Účastník prohlašuje a přihlášením snímku
do soutěže se zavazuje, že poskytne právo
užití snímku v plné kvalitě organizátorovi
soutěže a souhlasí s jeho užitím pro účely
propagace obce, bez jeho dalšího souhlasu.
– Fotografie včetně digitálních nosičů zůstávají
v majetku obce.
– Soutěžní fotografie je nutné doručit do podatelny Obecního úřadu v Havlovicích v zalepené obálce zřetelně označené nápisem „Havlovice fotosoutěž 2013“ nejpozději 30. října
2013 do 12.00 hodin. Fotografie odevzdané
po tomto termínu nebudou zařazeny do soutěže.
Vyhodnocení soutěže:
– Pro účely vyhodnocení soutěže bude porotou Zastupitelstvo obce Havlovice.
– Fotografie budou posuzovány anonymně.
– Porota určí z každého tematického okruhu
tři nejlepší fotografie.
– Všechny přihlášené fotografie budou po soutěži vystaveny v kulturním domě v Havlovicích v průběhu prosince 2013.
Ocenění:
V každém tematickém okruhu budou oceněny
první 3 fotografie takto:
1. místo 3.000,– Kč
2. místo 2.000,– Kč
3. místo 1.000,– Kč
Oceněné fotografie budou zveřejněny na webových stránkách obce www.havlovice.cz.
Případné další informace poskytne:
ing. Pavel Dvořáček, starosta obce
mobil 603 558 845
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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 2013 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 2013 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, za kulturním domem,
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
za kulturním domem a u dřevěné lávky.
Pravidelný odvoz kontejnerů zajišťují
Technické služby Úpice.

řivky, monočlánky, léky, …). Odvoz bude
proveden 1x ročně vždy v dubnu. V roce
2012 činily náklady na odvoz a uložení
odpadu 20. 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.

zeno 53,3 tun!!! Za tuto službu bylo uhrazeno 25.000,– Kč. Celkem za svoz a likvidaci zeleného odpadu v roce 2012
zaplaceno 38.000,– Kč. Tyto náklady jsou
důvodem, proč je tato služba zpoplatněna. Přesto cena 350,– Kč za jeden vak
ročně skutečné náklady nepokryje.

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
NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje
firma Transport Trutnov. 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, zá12

Zelený odpad ze zahrádek se již nebude
odvážet zdarma – viz. článek Bioodpad
ze zahrádek. Zelený odpad je dle možnosti odvážen na fermentační stanici
v Úpici a jinak je shromažďován na překladišti, odkud ho odváží za úplatu firma Transport Trutnov do Bohuslavic ke
kompostování. V roce 2012 bylo odve-

PAPÍR, ŽELEZO
Sběr starého železa zajistí obecní úřad 1x
ročně vždy v měsíci dubnu. Papír se od
1. 1. 2013 ukládá do 2 kontejnerů o objemu 1000 litrů umístěných za kulturním
domem.

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 Královéhradeckého
kraje schválen nový Provozní řád vodovodu Havlovice. Povolení k provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu vydal
KÚ Královéhradeckého 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. 2012 – 30. 6. 2013 je stanovena
12,– Kč/m3. Platba se provádí na obecním úřadě do 31. 7. 2013.

Nové lavičky do háječka jsou darem majitelů zdejší pily

Nový dům u křížku u Hejnů

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

HAVLOVICKÉ NOVINY

Nový dům vyrostl i U Zvoničky
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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Ve chvíli, kdy čtete tento článek, je to
více jak rok, kdy jsem byl zastupitelstvem
zvolen do funkce místostarosty obce. Při
svém jmenování jsem mimo jiné o sobě
řekl, že jsem člověk, který má rád výzvy.
A tak jsem se v první řadě zaměřil především na dění v obci, činnost rady,
zastupitelstva a mimo jiné i problémy
spoluobčanů v obci. Mohl jsem čerpat
pouze ze zkušeností, které jsem nabral ve
svém zaměstnání, popřípadě působení
ve funkci předsedy místní organizace
Českého rybářského svazu. Nicméně byl
jsem odhodlán se s touto pro mne novou
zkušeností poprat.
Díky dobrému učiteli v podobě starosty
obce, který mi neúnavně předává stále
nové informace a zkušenosti, zde nyní
mohu i já přispět několika důležitými informacemi a čísly, které by dle mého názoru i občané Havlovic měli vědět.
Zastupitelstvo obce, které má 15 členů, se v loňském roce sešlo 6x a řešilo celkem 47 bodů jednotlivých programů.
Rada obce se v roce 2012 sešla celkem
14x. Na svých zasedáních postupně projednala úctyhodných 111 bodů. Vše probíhalo v přátelské atmosféře a všech 5 členů
rady vždy došlo ke společnému závěru.
Mimo těchto pracovních aktivit se někteří zástupci obce a spolků ve svém vol-

ném čase věnují i dalším aktivitám hlavně v podobě brigádnických činností, kdy
se zapojují do pomoci při výstavbě,
údržbě, či rekonstrukci majetku v obci.
Při oslovení se nikdo z nich nezeptá, jaký
prospěch z toho bude mít, každý ví, že je
to potřeba udělat. Nikdo z nich se nechlubí a nepočítá hodiny strávené touto
činností. Mají společný cíl a tím je úspora
peněžních výdajů v obci. Těchto lidí si
osobně vážím a obdivuji je za jejich buldočí vytrvalost. Výraznou osobou v těchto
aktivitách je pan Miloš Tohola, myšlenkový a brigádní tahoun Sokola Havlovice.
Velmi výraznou pomocí, kterou někteří spoluobčané berou jako samozřejmost, jsou dotace a s tím spojená
grantová politika. Je dobré si uvědomit,
že dotace, které naše obec v minulých letech získala, jsou nenárokovou složkou
a je tedy na uvážení každé obce, či města
na kolik dotací a v jaké finanční výši dosáhne. Na jedné ruce bych spočítal osoby,
které se v tomto pralese dotací, posuzování a nejrůznějších bodových ohodnocení v naší obci vyznají. Mezi odborníky
v tomto oboru bych zde chtěl jmenovat
pana Mgr. Jaroslava Balcara a starostu
obce pana Ing. Pavla Dvořáčka. Jeden
příklad za všechny. V období roků 2011
a 2012 se jim podařilo z nejrůznějších

grantů, které byly průběžně vypsány, získat pro naši obecní a spolkovou činnost
neuvěřitelných 5 849 802 Kč. Jen pro
představu, tato částka se blíží ročnímu
rozpočtu obce. Setkávám se i se zástupci
obcí, kteří za tuto službu musejí platit.
V naší obci máme to štěstí, že máme tyto
„nadšence“, kteří takto vysoké částky dokážou získat zcela zdarma.
Když se podívám kolem sebe, chvíli se
zastavím a zamyslím, co se v naší obci
v tomto směru udělalo a hlavně dělá,
mám dobrý pocit a jsem rád, že tady
můžu žít. Být součástí dění a přispívat
k obnově Havlovic. Nedokážu si představit, že bych žil v obci, která žije ze slávy
minulých let a její občané si stále něco
nalhávají. Neuznávám lidi, kteří pro mne
z nepochopitelných důvodů, dokážou
pomluvit v očích ty, kteří se snaží v obci
něco vytvářet. Dnešní doba už je bohužel taková a záleží na každém z nás, jak
se s tím vyrovná. Stojím si za názorem, že
slova jako korupce, úplatky, či osobní obohacování jsou pro naše zastupitele tabu.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se pod názvem obce Havlovice svojí příkladnou
aktivitou pomyslně zapisují nesmazatelným písmem.
Martin Kult – místostarosta obce

PŘEHLED GRANTŮ A DOTACÍ SCHVÁLENÝCH V ROCE 2011 A 2012
Rok
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
Celkem
14

Název projektu
1. etapa oprav tělocvičny
Peníze do škol
Rekonstrukce obecního vodovodu
Revitalizace dětského hřiště u MŠ
35. ročník HAPO 2012
34. ročník HAPO 2011– KHK
Publikace o Vízmburku – KHK
Restaurování, publikace a výstava ČEZ
Po stopách erbu zlatého třmene
Vízmburské slavnosti 2012
Mistrovství republiky v malé kopané
2. etapa oprav tělocvičny
Garáže pro komunál. a hasič. techniku
Úroky z úvěrů na most U Mandle
Klubovna a zázemí pro volnočas. aktivity
Zastřešení hradu Vízmburk 1. etapa
Rybářské závody mládeže
36. ročník HAPO 2013
35. ročník HAPO 2012 – KHK
Východočeská hasičská liga
Vízmburské slavnosti 2013
Podpora spolkových aktivit
Žákovský fotbalový turnaj

Výše dotace
441.000,–
461.500,–
990.000,–
364.700,–
10.000,–
20.000,–
20.000,–
120.000,–
25.000,–
5.000,–
4.000,–
749.999,–
1.800.000,–
100.000,–
537.931,–
138.672,–
5.000,–
11.000,–
20.000,–
6.000,–
11.000,–
5.000,–
4.000,–
5.849.802,– Kč

Příjemce dotace
TJ Sokol Havlovice
ZŠ a MŠ Havlovice
Obec Havlovice
Obec Havlovice
TJ Sokol Havlovice
TJ Sokol Havlovice
Sdružení pro Vízmburk
Sdružení pro Vízmburk
Sdružení pro Vízmburk
Sdružení pro Vízmburk
Hav. svaz malé kopané
TJ Sokol Havlovice
Obec Havlovice
Obec Havlovice
SDH Havlovice
Sdružení pro Vízmburk
ČRS MO Havlovice
TJ Sokol Havlovice
TJ Sokol Havlovice
SDH Havlovice
Sdružení pro Vízmburk
JK Hubert Havlovice
Hav. svaz malé kopané

Zpracovatel dotace
Jaroslav Balcar
Jaroslav Balcar
Pavel Dvořáček
Pavel Dvořáček
Jaroslav Balcar
Jaroslav Balcar
Jan Košťál
Jan Košťál
Jaroslav Balcar
Jaroslav Balcar
Jaroslav Kocián
Jaroslav Balcar
Pavel Dvořáček
Pavel Dvořáček
Martin Dvořáček
Jaroslav Balcar
Martin Kult
Jaroslav Balcar
Jaroslav Balcar
Martin Dvořáček
Jaroslav Balcar
Jana Prouzová
Jaroslav Kocián

HAVLOVICKÉ NOVINY

BRIGÁDNICKÁ ČINNOST V OBCI

Brigáda na prodloužení veřejného osvětlení a na opravě kanalizace za obecním úřadem

Brigáda na vybudování schodiště
v nových garážích

Pokládka potrubí z kulturního domu do nových garáží za účelem vytápění

Svépomocí bylo provedeno odvodnění
a položení zámkové dlažby na chodníku
k tělocvičně

Brigáda na rekonstrukci tělocvičny
HAVLOVICKÉ NOVINY

15

POŠTA
V HAVLOVICÍCH
Dne 21. 5. 2012 došlo v naší obci
k uzavření pobočky České pošty, s.p. Ta
sídlila v budově obecního úřadu a fungovala zde nepřetržitě od roku 1973.
Původně byla uzavřena z důvodu dlouhodobé nemoci vedoucí pošty, za kterou
se nepodařilo zajistit záskok. Později bylo
vyhlášeno výběrové řízení na obsazení
uvolněného místa, ale kvalifikační požadavky a platové podmínky byly nastaveny tak, že se nikoho nepodařilo vybrat.
Proto se Česká pošta, s.p. rozhodla
pobočku uzavřít. Nepomohla ani petice
proti uzavření pošty, kterou podepsalo
250 občanů a podpořila ji i Rada obce
Havlovice. Česká pošta se rozhodla jít
cestou, kterou si zvolila na nejbližší období v řádech měsíců. Tou cestou je
likvidace ztrátových poboček ve více jak
1 500 malých obcí. Náhradou za to je nabídka služeb v omezeném rozsahu, které
pro poštu budou v obcích zajišťovat jiné
subjekty. Budou se zřizovat provozovny
na úrovni Partner nebo Výdejní místo.
O tom, jaký typ bude v obci zřízen, rozhoduje sama pošta. V Havlovicích bude
zřízena provozovna na úrovni Výdejního
místa II, která nabízí jen velmi omezený
rozsah služeb. Provozovna bude zřízena
od 1. 4. 2013 a bude v prodejně potravin
Jánošík.

Sekáči z Havlovic a Libňatova na Dobroslavickém kosení u Opavy

Rozsah služeb bude následující:
– možnost výdeje uložených zásilek
(obyčejné a doporučené dopisy, obyčejné a doporučené balíčky)
I na 5. Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou a srpem byla velká účast
– příjem zásilek (obyčejné a doporučené
dopisy, obyčejné a doporučené balíčky)
Služba bude poskytována 1 hod denně
od 10.00 do 11.00 hod. po dohodě v prodejně v rozsahu otevírací doby.
Ing. Pavel Dvořáček

Technika ZS Svobodné,a.s. Havlovice pomáhala udržovat příkopy
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ZIMNÍ ÚDRŽBA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Zimní údržba místních komunikací se
řídí vyhláškou obce č. 1/98, jejíž součástí
je i plán zimní údržby. Vyhláška vychází
ze zákona o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb. a schválilo ji zastupitelstvo
obce dne 24. 3. 1998. Úkolem zimní
údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky a to tak, aby zimní údržba byla
zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních
komunikací (obce Havlovice) na straně
druhé. Obec zajišťuje zimní údržbu na
téměř 20 km místních komunikací.
Vzhledem k tomuto velkému množství
nelze zajistit zimní údržbu na celém
území obce najednou. Jednotlivé komunikace jsou seřazeny do skupin podle
pořadí důležitosti. Pluhování a posyp
svažité části komunikace nad Jutou, která
patří mezi nejnebezpečnější, smluvně zajišťují Technické služby Úpice. Pluhování
ostatních komunikací zajišťuje 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 roce 2011 byly na pěti místech umístěny plastové nádoby na posypový mate-

Plastové bedny na posypový materiál
riál. V nich je uložen posyp smíchaný se
solí. Uvažuje se o tom, že budou postupně nakoupeny ještě další plastové
nádoby. 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.

ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon:
starosta – 499 784 061, 603 558 845
místostarosta – 731 552 503
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

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.
Na zimní údržbu byla zakoupena fréza značky Husquarna
HAVLOVICKÉ NOVINY
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SDRUŽENÍ PRO VÍZMBURK V ROCE 2012
Rok 2012 se nesl ve znamení prezentace archeologických nálezů z hradu.
V pátek 11. května se uskutečnila v Červeném Kostelci vernisáž výstavy „Hrad
Vízmburk – tajemství a poklady“, kterou
uspořádalo Sdružení pro Vízmburk ve
spolupráci s Muzeem Podkrkonoší Trutnov a Městskou knihovnou Červený
Kostelec. Návštěvníci zde mohli shlédnout výsledky naší desetileté práce, zachráněné, zakonzervované a doposud
nikdy neprezentované archeologické nálezy z hradu. Součástí prezentace byl dobový film „Vízmburk“ manželů R. a B.
Futterových a retrospektivní film o historii a současnosti hradu Mgr. J. Košťála
s názvem Jak se budí hrad, který můžete
shlédnout i nyní na http://www.youtube.com/watch?v=Sk7XhZzzZbE. Výstava byla ukončena 16. září a navazuje na
ni vernisáž stejnojmenné výstavy v Trutnově, která se konala 18. října. Vernisáž si
nenechalo ujít asi 120 odborníků z oblasti
historie Trutnovska i občanů, kteří se
o středověkou historii zajímají. Výstava
zde bude pokračovat až do září roku 2013.
Ve dnech 9. – 11. 5. se uskutečnila ve
Zliči u České Skalice mezinárodní konference „Vyhlídky na věčnost“, kterou
pořádala společnost Labrys, o.p.s. a Sdružení pro Vízmburk, o.s. za podpory
NPÚ-ÚOP Josefov. Konference se věnovala problematice záchrany a prezentace
torzální architektury na území ČR, Slovenska a Polska. Zúčastnili se jí zástupci
památkových ústavů ČR a SR, Archeologického ústavu Akademie věd České
republiky, Archeologického ústavu Slovenské akademie věd, Univerzity ve Varšavě a Toruni, VŠCHT Praha, několika
muzeí, zástupci neziskových organizací
i architekti, kteří se podílejí na záchraně
kulturních památek. Jeden celý blok byl
věnován problematice záchrany hradu
Vízmburk. Ředitel NPÚ-ÚOP v Josefově
Ing. Oldřich Pešek zde odborné veřejnosti
poprvé představil ideový záměr záchrany
hradu Vízmburku, na jehož realizaci se
podílí Sdružení pro Vízmburk, o.s.
V sobotu a v neděli 14. a 15. července
se při příležitosti 40. výročí od zahájení
archeologického výzkumu na hradě uskutečnilo setkání „vykopávek“. Tito lidé,
vesměs současní odborníci v oblasti historie, na hradě strávili i celých 12 pracovních sezón. O prázdninách, tehdy
studenti archeologie, postupně vykopávali hrad ze sutin do současné podoby.
Všichni mají na své tehdejší brigády
krásné vzpomínky. V těchto lidech je
(dokončení na následující straně)
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Historický průvod na 5. Vízmburských slavnostech

Zahájení návštěvní sezóny na hradě

Z výstavy Hrad Vízmburk – tajemství a poklady v Červeném Kostelci
HAVLOVICKÉ NOVINY

...SDRUŽENÍ PRO VÍZMBURK V ROCE 2012
(pokračování z předchozí strany)

i nadále vytvořeno k našemu hradu velmi
silné pouto. Všichni mají zájem našemu
sdružení v další činnosti pro hrad pomoci.
Jedním z „vykopávek“ je i pracovník
Národního památkového ústavu v Praze
PhDr. Vladislav Razím. V sobotu 14. července představil na hradě svoji publikaci
Vízmburk – raně gotický hrad a jeho proměny. Publikace vyhodnocuje architekturu hradu v historických souvislostech.
Mapuje stavební změny hradu od jeho
vzniku v polovině 13. století až do jeho
zániku v roce 1447. Je to nejrozsáhlejší
a nejpropracovanější kniha o hradu
Vízmburku, kterou si lidé mohou zakoupit na Obecním úřadě v Havlovicích, na
hradě nebo přímo u J. Balcara za 200 Kč.
Během loňského roku se opět uskutečnilo 5 kulturních akcí v rámci Vízmburského kulturního léta 2012 přímo na
hradě. Zahájení návštěvní sezóny se
uskutečnilo v sobotu 5. května. Od 14 hodin se o kulturní program postarali kapela Rebule, taneční skupina Acronia
a rytíři ze skupiny Soldateska krále
Klacka. V neděli 10. června se od 14 hodin uskutečnil tradiční dětský den. Loutkoherec Trubadůr z Kornelia sice dorazil, ale jelikož celý den vydatně pršelo,
odehrál své představení jen pro hrstku
věrných v improvizovaném divadle na
zastřešeném podiu. V sobotu 14. července se konala další akce. Vystoupil zde
houslový virtuos Karel Výborný. Zlatým
hřebem byl křest nové knihy Dr. Vladislava Razima „Vízmburk – raně gotický
hrad a jeho proměny“, která byla vydána
u příležitosti 40. výročí od zahájení archeologického výzkumu na hradě. V sobotu 18. srpna se konalo historické
odpoledne na hradě Vízmburk. Vystoupily zde tanečnice ze skupiny Eglal.
Úpičtí střelci nás seznámili se středověkými palnými zbraněmi a ukázali své
šermířské umění. Pro děti zde byly připraveny hry s tematikou hradu, skládání
puzzlí, hledání pokladu, střelba z luku
a projížďky na koni. V sobotu a v neděli
8. a 9. září se konaly již páté Vízmburské
slavnosti. V sobotu zde vystoupili Úpičtí
střelci – páni z Vízmburku a tanečnice
Yalla Raqs. Pro děti zde byly soutěže
o ceny: hledání pokladu, střelba z kuše
a luku, střelba z katapultu, poznávání pohádek, skládání puzzlí a kostek. V neděli
se uskutečnil historický průvod od Devíti křížů. Tentokrát se sešlo celkem
10 koní. Na nich jel pan Tas z Vízmburku, hradní paní a Manové Přemysla
Otakara. V programu dne vystoupila
HAVLOVICKÉ NOVINY

středověká kapela Řemdich. Své umění
předvedli Manové Přemysla Otakara
a rytíři ze Soldatesky krále Klacka. O koních povyprávěli pánové z Náchodské
kavalérie.
V neděli 7. října mohli všichni turisticky založení občané v naší zemi shlédnout v televizi na ČT1 pořad Toulavá
kamera, který začínal reportáží o osídlování severního toku řeky Úpy a o našem
hradu.
V únoru 2013 spatří světlo světa nová
publikace, kterou sepsal Mgr. Jan Košťál
a kolektiv (M. Soukupová, J. Mazáčková,
L. Macháňová a G. Dreslerová) „Vízmburk – příběh zapomenutého hradu“.
Tato publikace jako první uvádí rozbor
archeologických nálezů. Kniha bude populárně naučného charakteru doplněná
o řadu fotografií z období výzkumu, kreseb nálezů, plánků a barevných ilustrací,
rekonstruujících hradní život. Zájemci si
ji budou moci zakoupit na obecním
úřadě v Havlovicích, na hradě nebo
přímo u J. Balcara za 250 Kč.
V červnu bylo Sdružení pro Vízmburk
úspěšné v získání financí z programu
Leader EU. Získali jsme 138 tisíc Kč na
zpracování stavební dokumentace na
novou střechu. Ta současná neumožňuje
provázet návštěvníky hradem po celou
sezónu. Na dokumentaci začala pracovat
odborná firma Jan Chaloupský z Trutnova. Na akci úzce spolupracujeme
s NPÚ v Josefově. Během podzimu se
uskutečnilo asi 10 setkání mezi představiteli NPÚ, MěÚ Trutnov, projektantem
a zástupci sdružení. Projektová dokumentace na nové zastřešení je hotova
a stavební řízení již běží. Po dlouhých
30 letech je rozhodnuto o konečné podobě stavebních úprav a v tomto roce zažádáme o první finance na realizaci
tohoto převratného projektu. Sdružení
pro Vízmburk získalo hrad do dlouhodobého pronájmu. Je to první krok k získání hradu do vlastnictví. Na jaře
zahájíme přípravné práce: vyčištění nádvoří a studny, zavezení východních
místností do úrovně podlah a vyčištění
jižního parkánu. V létě bychom mohli
zahájit výměnu střechy na západním
paláci. K realizaci projektu potřebujeme dobrovolníky na práci, materiál
(kolečka, lopaty, krumpáče, železné
hrábě, košťata, motyčky atd.) a hlavně
finance. Pokud nám chcete pomoci, zavolejte na 777/005790 nebo napište na
j.bekur@tiscali.cz. Aktuality najdete na
www.vizmburk.cz.
Mgr. Jaroslav Balcar

HOSPIC ANEŽKY ČESKÉ
Hospic Anežky České středisko Oblastní charity Červený Kostelec je nestátní charitativní zdravotnické zařízení
pro těžce nemocné. Bylo uvedeno do
provozu 1. 1. 1996 jako první modelové
zařízení v ČR a jeho zřizovatelem je Diecézní charita v Hradci Králové.
Jeho posláním je pomáhat nemocným pacientům s převážně onkologickým onemocněním a jejich rodinám.
Hospic usiluje zajistit pacientům úlevu
od bolesti, respektování lidské důstojnosti a sociální blízkost. Zajišťuje celistvou individuální péči, paliativní léčbu,
která je zaměřena na kvalitu života ve
všech rovinách (biologické, psychologické, sociální a duchovní). Dále Hospic
pomáhá i rodinám, které chtějí o své nemocné pečovat i v domácím prostředí
a zajišťuje půjčovnu zdravotnických pomůcek. Ošetřovatelský tým se skládá
z lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatelů,
sociálního pracovníka, kněze, psychoterapeuta a dobrovolníků. Ošetřovatelský
personál je kvalitně vybaven a je přístupný k osobním rozhovorům.
Vážení spoluobčané. Pokud byste se
někdy ocitli v nelehké životní situaci,
kdy je Váš blízký těžce nemocný a potřebuje pomoci, obraťte se s důvěrou na
Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Moje nedávná vlastní zkušenost
s Mobilní hospicovou péčí, kdy lékařky
a zdravotní sestry z Hospicu pravidelně
několikrát denně navštěvovaly mého nemocného otce, to může jen potvrdit.
Za jejich zdravotní péči, ale především
lidský přístup, neúnavnou, obětavou
a milou starostlivost bych jim chtěl touto
cestou poděkovat.
Ing. Pavel Dvořáček

Na Popluží u Kleňhů
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SETKÁNÍ HAVLOVIC
V sobotu 19. června 2012 se část našich občanů vypravila na již 3. setkání
Havlovic. Tento nápad se zrodil v hlavě
Zdeňka Honzery, který objevil v České
republice čtvery Havlovice. Kromě našich to jsou ještě Havlovice u Domažlic,
u Turnova a u Chrudimi. První setkání,
které se uskutečnilo u nás v roce 2008,
bylo vydařené. Druhé setkání se konalo
v roce 2010 v Havlovicích u Domažlic
a to třetí nás letos zavedlo do Havlovic
nedaleko od Svijanského Újezdu v Libereckém kraji. Tyto Havlovice patří pod
obec Kobyly. Ta má rozlohu jako naše
obec přes 800 ha a žije zde jen 325 obyvatel. Obec Kobyly má 7 částí – Havlovice, Janovic, Kobyly, Podhora, Radvánice, Sedlisko a Vorklebice. V 11 hodin
přivítal v Havlovicích více než 80 havlováků starosta obce Kobyly Jaroslav
Červa. Po společném obědě jsme vyrazili
autobusy na výlet na Ještěd, abychom si
mohli Liberecký kraj prohlédnout pěkně
shora. Pak následovala prohlídka základní školy v Kobylech, kde byla instalována i malá výstava. Dále jsme si
prohlédli celou vesnici i nově zrekonstruovaný obecní úřad. Večer patřil tanci
a přátelskému povídání. Během setkání
převzal symbolické štafetové topůrko Jaroslav Chour, starosta obce Miřetice
(Chrudimsko), jejíž jednou částí jsou
také Havlovice. Zde se setkání uskuteční
za dva roky. Po společné snídani následovalo velké havlovické loučení. Naše
výprava se ještě vydala na krátkou prohlídku nedalekých Prachovských skal.
Zde se překvapení poutníci mohli setkat
s úplně vysušeným Havlovickým vodníkem.
Ing. Pavel Dvořáček

Jaro v parku na Malé straně
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Havlováci na 3. setkání Havlovic v Havlovicích u Liberce

Havlovický vodník ve škole v obci Kobyly

Jaro při vjezdu do Havlovic na Králově kopci
HAVLOVICKÉ NOVINY

ZIMNÍ BĚŽECKÉ TRASY V HAVLOVICÍCH A OKOLÍ
V rámci podpory sportu v naší obci
i v zimních měsících zakoupil obecní
úřad na podzim roku 2011 starší
sněžný skútr YAMAHA. Následně se
k tomu nechalo vyrobit zařízení na výrobu stop (žehlička). Ještě před začátkem loňské sezony jsme vstoupili
v jednání s vlastníky pozemků, na kterých bychom mohli stopy pro běžkaře
vyrobit. Jednání byla úspěšná, a tak
jsme mohli zájemcům o klasiku nabídnout hned 4 trasy.
1. 850 m – Okruh na louce u sportovního areálu.
2. 2,5 km – Okruh na louce za rybníkem Jindra ve směru na Ratibořice.
3. 18 km – Trasa začíná u rybníka
Jindra a částečně vede po trase 2 až
k odbočce do „Náchodce“. Tady nedaleko od hájovny přechází na červeně
značenou trasu Boženy Němcové, po
které vede podél řeky Úpy okolo „Slatinského mlýna“, přes „Červený most“
až na „Pohodlí“ k Žernovské lávce“.
Tady stopa končí a stejným směrem se
vrací zpět. Celková délka této trasy je
9 km, se zpáteční cestou 18 km.
Pro zdatné lyžaře je možné okamžité
napojení na běžkařský okruh, který
v délce 10 km pro město Česká Skalice
upravuje obec Havlovice. Okruh začíná na „Pohodlí“ u nedaleké hájenky.
Po louce vede k „Bílému mostu“,
kde přechází řeku Úpu a dále vede
okolo „splavu Viktorky“, za „Bělidlem“ po louce k pomníku „Babičky
B. Němcové“. Projde okolo „Mlýna“
a „Mandlu“ do malebného Babiččina
údolí pod „Ratibořickým zámkem“.
Tady se trasa dostává k hlavní silnici
vedoucí ze Zlíče do Ratibořic. Nedaleko „Vilémova mostu“ ji přechází a po
lukách vede podél řeky Úpy ke klubovně zahrádkářů na okraji České Skalice. Tady stopa končí a stejnou trasou
se vrací zpět na „Pohodlí“.
4. 12 km – Trasa začíná u rybníka
Jindra a částečně vede po trase 2 až
k odbočce do Náchodce. Zde se stáčí
vlevo a po 200 m přechází přes železný
most řeku Úpu. Za ním vede po jejím
levém břehu, prudce se stáčí doleva
a stoupá okolo chat směrem k lesu.
V lese uhýbá vlevo a napojuje se na
modře značenou turistickou trasu. Po
té se dostanete k hájovně u „Devíti
křížů“. Tady stopa vede krátce po chodníku podél hlavní silnice Rtyně v Podkrkonoší – Červený Kostelec. Dále míjí
známou hospodu „U Devíti Křížů“,
vede podél lesa a odbočuje k lomu
HAVLOVICKÉ NOVINY

Náš sněhový skútr při úpravě stopy do Ratibořic
„Krákorka“. Těsně okolo lomu klesá
k hradu Vízmburku a dále po panské
cestě v mírném klesání až do místní části
„Potůčky“. Tady se stopa napojuje na
modře značenou turistickou trasu a tím
je okruh prakticky ukončen. Odtud se po
stejné trase vracíme zpět přes „Náchodec“ na výchozí místo trasy 4. Celková
délka okruhu je 12 km.

Zkušenosti z loňské zimy ukazují, že
o stopy je velký zájem. Vše je však závislé
na množství sněhu. Termíny, kdy budou
stopy pro běžkaře připravené, budou
oznámeny obecním rozhlasem a naleznete je i v aktualitách na webových stránkách obce www.havlovice.cz.
Ing. Pavel Dvořáček

1. Mistrovství Havlovic v běhu na lyžích se zúčastnilo 27 závodníků
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Původní hasičská zbrojnice v parku naproti hostinci Amerika (zbouráno 1964)

Stavba regulace řeky Úpy probíhala
v letech 1924–1927

Od roku 1962 byla hasičska zbrojnice v této budově Zemědělské společnosti Svobodné,a.s.
Havlovice
Před opravou kamenné regulace bylo nutné

Původní stavení pekaře Jaroslava Sibery. Stávalo za kulturním domem v místech,
kde stojí nové garáže (zbouráno 1988).
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Opravené původní schody do řeky Úpy
HAVLOVICKÉ NOVINY

Původní patníky podél komunikace
v Habřině

postavit ochrannou hrázku

Nová svodidla v Habřině nahradila patníky

Náletové dřeviny podél řeky Úpy před probírkou

Výsadba nových stromů podél řeky Úpy pod Habřinou
HAVLOVICKÉ NOVINY
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Hasiči likvidují spadlý strom na dřevěný přístřešek v dětském táboře
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.
Náš první výjezd v novém roce byl již
5. ledna, kdy jsme pomáhali s odčerpáním vody z jímky u kulturního domu.
V měsíci lednu (konkrétně 23.) jsme byli
povoláni operačním střediskem HZS

znovu k odstranění stromu přes komunikaci a také vytažení vozidla, které sjelo
mimo komunikaci.
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 provedli výcvik nositelů dýchací techniky
v polygonu na HZS v Trutnově a u okolních sborů jsme opětovali jejich návštěvu
na naší výroční valné hromadě.
První sobota měsíce března je již řadu
let spojena s hasičskou zábavou a vepřovými hody v kulturním domě v Havlovicích. O lístky je v posledních letech
neuvěřitelný zájem a místenky byly roz-

Stavění hranice každoročně zajišťují naši hasiči
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prodány již začátkem měsíce ledna. Návštěvníci této zábavy si již tradičně mohli
vychutnat výborné jídlo, bohatou tombolu, taneční vystoupení a zpestřením
byla také slosovatelná vstupenka o krásný
LCD televizor. Celý večer byl doprovázen
oblíbenými soutěžemi. Všichni se výborně bavili až do ranních hodin.
Měsíc březen patří také celorepublikové soutěži Požární ochrana očima dětí.
Žáci naší základní a mateřské školy do
této soutěže přispěli řadou výtvarných
a literárních prací a opět uspěli řadou výborných umístění. 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.
Velkou akcí pro náš sbor, která započala v měsíci březnu, byla výstavba nových garáží pro komunální a hasičskou
techniku za kulturním domem. Nově
postavené garáže budou sloužit nejen pro
garážování hasičské techniky, ale bude
zde i umístěna komunální technika obecního úřadu. V podkrovní části vznikne
také velká klubová místnost a další
úložné prostory. Na vybavení klubovny
a dovybavení zázemí garáží se nám podařilo prostřednictvím MAS KJH získat
dotaci ve výši 537 tis. Kč. Po zhruba padesáti letech se náš sbor dočkal nových
prostor s kvalitním zázemím.
V měsíci dubnu jsme zakoupili část
schváleného materiálu 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, bohaté občerstvení a nás potěšil velký zájem
místních spoluobčanů. Závěrem měsíce
se aktivní členové pobavili hraním bowlingu ve Rtyni v Podkrkonoší.
Od začátku měsíce května jsme se
každý týden věnovali tréninkům na hasičské soutěže. Na první soutěž jsme odjeli 19. května do Maršova, kde se konala
okrsková soutěž. Zde se mužům podařilo
již po čtvrté obhájit první místo. Pro rok
2012 bylo naší prioritou účastnit se soutěží Východočeské hasičské ligy. Celý
seriál čítal 12 soutěží po celém východočeském kraji, kdy průměrná účast na
každé soutěži byla 34 kolektivů mužů
a 11 kolektivů žen. Myslím si, že i na
takto kvalitní lize jsme v žádném případě
ostudu naší obci neudělali a některými
(pokračování na následující straně)
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výkony jsme se dokázali přiblížit špičkovým kolektivům.
22. května v 12:55 jsme vyjeli na požár
travního porostu u komunikace na Králově kopci. Zde byl nasazen jeden útočný
proud C a požár spolu s jednotkou
z Úpice lokalizován a zlikvidován.
Konec tohoto měsíce patřil také
dětem. Ve sportovním areálu se konal
dětský den. Jedním ze stanovišť s hasičskou tématikou jsme přispěli k jeho zdárnému průběhu. Také jsme zde ocenili
vybrané žáky, kteří uspěli v soutěži Požární ochrana očima dětí.
Začátkem měsíce června jsme se zúčastnili oslav založení SDH v Batňovicích.
Již po čtvrté jsme 16. 6. 2012 byli spolupořadateli srazu veteránských vozidel.
Akce se uskutečnila za velké účasti vystavovaných exponátů a diváků na asfaltovém hřišti za školou. Byla zde k vidění
řada krásných motocyklů, automobilů,
traktorů i starobních stabilních motorů.
23. června jsme v 05:57 znovu byli
povoláni operačním střediskem HZS
Trutnov na požár porostu nebo lesa
u roubenky pod lesem. Po příjezdu na
místo bylo zjištěno, že kouř vychází
z venkovní pece na chleba u roubené
chalupy. Akce byla vyhodnocena jako
planý poplach.
Po vydatných deštích jsme 3. července
provedli evakuaci dětí z tábora konaného
Na Plovárně v Havlovicích. Děti se po
pár dnech do tábora vrátily. Bohužel
s návratem dětí do tábora se vrátilo také
špatné počasí a proto 6. července večer
byly děti evakuovány znovu. Po dlouhotrvajících deštích došlo k vyvrácení jednoho ze stromů v areálu tábora, který
spadl na dřevěný přístřešek a zcela ho
zničil. Hned druhý den ráno (7. července) jsme vyrazili k odstranění spadlého stromu. Vyvrácený strom byl
rozřezán a poškozený dřevěný přístřešek
zbourán. Aby bylo možné v dětském táboře pokračovat, postavili jsme pro děti
jeden z našich párty stanů.
Po krátké prázdninové pauze jsme
v polovině srpna navštívili soutěž v sousedním Libňatově. Zde jsme soutěžili ve
dvou kolech. V prvním zařazeném do
poháru starosty OSH nám štěstí nepřálo
a po odpojené hadici od stroje a od rozdělovače jsme útok dokončili na 5. místě.
V druhém kole bez omezení jsme si vše
vynahradili a suverénně zvítězili.
21. srpna v 11:51 jsme vyjeli k likvidaci
nahlášeného požáru části lesa v Havlovicích. Po příjezdu byl zjištěn požár lesní
HAVLOVICKÉ NOVINY

Cvičení na pokládku norné stěny na řece Úpě U Mandle
hrabanky na ploše 5x5m a k jeho likvidaci byl nasazen vysokotlaký proud.
25. srpna naplánoval HZS Trutnov
cvičení na pokládku norné stěny na řece
U Mandle v Havlovicích. Po krátkém
školení jsme společně s SDH Úpice nornou stěnu na řeku umístili a tím vyzkoušeli její schopnost v případě úniku
nebezpečných látek do Úpy.
8. září jsme se v dopoledních hodinách
sešli u hasičské zbrojnice, abychom naleštili a nazdobili naše zásahová vozidla.
Důvod týdenních příprav byl jednoduchý – svatba našeho velitele Martina
Dvořáčka. Společně s hasiči z Úpice jsme
pro novomanžele připravili zátah na parkovišti u stadionu Sparty Úpice.

Na závěr sportovní sezóny jsme se zúčastnili ligových dozvuků v Letohradu.
Zde jsme z 30 soutěžních kolektivů postoupili jako osmí do vyřazovacích bojů.
Bohužel jsme v druhém kole vypadli
s družstvem Dolního Přímu, ale ve velmi
kvalitním čase nám to stačilo na konečné
osmé místo.
A výsledky v letošní sezóně? Myslím
si, že se nemusíme za nic stydět, ale přesto se nám nedařilo tak, jak bychom
si představovali. Celkem jsme se zúčastnili 12 závodů Východočeské hasičské
ligy, kde jsme celkově obsadili v kategorii mužů 23. místo z 73 zúčastněných
kolektivů. Ženy se po vážném úrazu
(dokončení na následující straně)

Na hasičské zábavě je vždy vyprodáno
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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.

KÁCENÍ STROMŮ
Každý vlastník, který se rozhodne
pokácet strom rostoucí mimo les, je
podle zákona číslo 114/92 Sb.
a 395/92 Sb. povinen podat si žádost
na 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 loňské roce bylo v urnovém háječku
pokáceno přes 30 stromů
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Celkový pohled na výstavu veteránů
(pokračování z předchozí strany)

proudařky hned na prvním závodě
Východočeské hasičské ligy již dalších
závodů neúčastnily. A co se týká dosažených časů. Mužům se letošní rok podařilo několikrát atakovat osmnáctisekundovou hranici, ale bohužel překonat se ji nepodařilo. Tak snad příští rok.
Na úplný závěr sportovní sezóny vyrazilo
15 členů soutěžních družstev na slavnostní vyhlášení Východočeské hasičské
ligy do Červeného Kostelce. Po ocenění
všech družstev následovala taneční zábava. Sokolovnu v Kostelci jsme zavírali
v ranních hodinách.
30. října jsme vyjeli k požáru kancelářských prostor na Hvězdárně v Úpici.
Po příjezdu na místo jsme zjistili, že se
jedná o prověřovací cvičení jednotek Havlovice, Úpice a Batňovice.
Koncem měsíce října jsme provedli
vyčištění našich dvou párty stanů, aby
byly opět připraveny na příští sezónu.
6. listopadu jsme umyli komunikace
a parkovací plochy před novou budovou
garáží a okolo kulturního domu, aby vše
bylo připravené ke kolaudaci. Během celého roku jsme netrpělivě sledovali, jak
nám garáže rostou a již se těšili až se do
nových prostor budeme moci přesunout.
Kolaudace proběhla bez problémů a my
se budeme moci začátkem roku 2013 do
nových prostor přestěhovat.
Závěrem roku jsme provedli úklid garáží, zazimování techniky a začali s přípravou na výroční valnou hromadu.
Z výčtu dalších činností v roce 2012,
jsme několikrát zajistili pronájem našeho
párty stanu v širokém okolí, mytí asfaltového hřiště za školou nebo zhotovení

pěny na letním běhu na lyžích. Neméně
důležitým článkem našeho sboru jsou
naši zasloužilí hasiči Olda Feist, Luďa
Astr a Vašek Kosinka. Aktivně se 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 nebo ZOO).
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 nejen
finančními, ale i 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 2012 …………………
Martin Dvořáček
velitel SDH Havlovice
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Bažant obecný ve volné přírodě odchovaný v naší bažantnici
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. V letošním roce jsme do svých
řad přijali nového hostujícího člena.
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 nejen plochy

oseté kukuřicí před škodami způsobenými černou zvěří, ale i ostatní zemědělské plochy při sklizních. To se s přispěním Zemědělské společnosti Svobodné, a.s. celkem podařilo.
MS dne 25. 2. 2012 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-

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. Tyto
akce se velice vydařily a byly kladně hodnoceny dětmi i rodiči.
V tomto roce byly zbourány stávající
voliéry v prostoru bažantnice a pozemek
byl uklizen a je připraven pro případnou
novou stavbu. Při této činnosti odpracovali členové mnoho brigádnických
hodin. Jako každý rok se věnovali i opravám nebo stavbě mysliveckých zařízení,
která slouží k pozorování a přikrmování
zvěře. Členové MS zabezpečují částečné
přikrmování vypuštěných bažantů, aby
jim byla umožněna snadnější aklimatizace ve volné přírodě. Návštěvníci Tylova
paloučku a jeho okolí mohou pozorovat
nejen takto vypuštěné bažanty, ale i jejich
mláďata, která se již narodila ve volné
přírodě. Na chovu této zvěře se finančně
podílela i obec Havlovice.
Na jaře letošního roku MS Barchovan
končí nájemní smlouva na honitbu,
proto výbor sdružení v půlce loňského
roku zahájil jednání s honebním společenstvím o prodloužení nájemní
smlouvy. Všichni členové sdružení doufají v podpis smlouvy, aby mohli obhospodařovat honitbu jako doposud.
V roce 2012 se členové sdružení začali
více setkávat s volně pobíhajícími psy.
Došlo i k několika stržením srnčí zvěře.
Proto by rádi požádali všechny majitele,
aby své miláčky lépe hlídali.
Početní stavy populace kachny divoké
se nám po několik posledních let daří
držet na vysoké úrovni i díky spolupráci
s MRO Havlovice. A jak ukazují přiložené fotografie našich členů, v okolí obce
potkáte i spoustu dalších volně žijících živočichů.
V roce 2012 bylo uloveno v naší honitbě 24 selat, 18 lončáků a 1 bachyně
prasete divokého, 24 srnců, 24 srn a 14
srnčat, 55 bažantů, 86 kachen a 24 ks
zvěře dravé.
Členové MS děkují za pomoc všem organizacím, které jejich práci podporují.
Myslivosti zdar.

Kachny divoké spatříte na naší řece často
HAVLOVICKÉ NOVINY

Za Myslivecké sdružení Barchovan Havlovice
Astr Pavel (jednatel)
a Prouza Jaroslav (myslivecký hospodář)
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RYBÁŘŮM SE DAŘILO I S NOVÝM NÁZVEM
V loňském roce jsem na tomto místě
psal o úspěšné změně názvu naší MO
k 31. prosinci 2011. Po roce mohu hodnotit tuto změnu za zaběhlou a ve větší
míře okolím registrovanou.
Je až s podivem, jak si na nový název
některé okolní organizace lehce zvykly.
Naopak některé společnosti i přes několikanásobnou urgenci naší nové adresy
a názvu zřejmě do dnešního dne tuto
změnu nepochopily. Stále se nám objevuje došlá korespondence se špatnou
či neúplnou adresou. Na velmi dobré
úrovni se nám podařilo nastavit spolupráci s obcí, která se nám snaží ve všech
směrech vycházet maximálně vstříc.
Z pohledu hospodářské činnosti naší
organizace považuji tento rok jako velmi
dobrý.
Kaprovitou rybu se nám v jarních měsících nejprve nedařilo dobře rozkrmit,
ale se vzrůstajícími teplotami vzduchu
a vody ryba začala dobře přijímat potravu. Dobrý váhový přírůstek se nám
potvrdil v podzimních měsících při výlovu výtažníku Jindra. Kapři byli ve výborné váhové kondici a tak jsme při

prodeji mohli uspokojit i zákazníky, kteří
měli zájem o vyšší váhovou kategorii.
Celkem bylo z našeho největšího výtažníku Jindra v Havlovicích v podzimních
měsících sloveno 60 024 kg ryb. Z toho
40 000 kg bylo kapra. Váhový přírůstek
na rybí obsádku vycházel v loňském
roce 2 048 kg . Návštěvníky výlovu rybníka z řad veřejnosti každoročně zajímá
i náš největší obyvatel rybníku, kterým
není nikdo jiný než sumec Pepa. V roce
2012 oslavil své 16. narozeniny, dosahoval délky 178 cm a váhy 25 kg.
K velmi dobrému výsledku hospodaření přispěly i naše čtyři potoky, které se
nachází v širším okolí. Zejména odlov
potoka „Zaječí“, protékajícího obcemi
Markoušovice a Velké Svatoňovice, byl
v loňském roce nadmíru úspěšný s celkovou výtěžností pohybující se kolem
100 kg převážně pstruha potočního. S generační rybou pak nadále pracujeme
a vytřený plůdek je v jarních měsících
vrácen zpět do těchto potoků, kde má své
přirozené teritorium.
Naše členská základna čítala v loňském roce celkem 559 členů, z toho bylo

40 žen a 37 mládeže do 15 let. Tento stav
se již několik let drží na přibližně stejné
úrovni. V minulých letech jsme zaznamenali vzrůstající počet rybařících žen
u naší organizace.
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. I díky dobře odvedené
práci těchto našich skupinářů se nám
stále daří udržet tato rybochovná zařízení v provozuschopném stavu. Velmi
dobrá je i úroveň spolupráce s okolními
zastupiteli obcí a měst.

ČINNOST NAŠÍ MLÁDEŽE DO PATNÁCTI LET
Náš mládežnický potěr se pravidelně
schází ve dvou kroužcích jedenkrát
za měsíc.
Šestičlenná skupina vedoucích kroužků má pro mladé rybáře připraven
program, související vždy s ročním obdobím. A tak v zimních měsících 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. Rybářský tábor mládeže popisuje
ve svém článku vedoucí mládeže, pan Ladislav Vojtěch.

trofejní kaprovitou rybou. Písník se nachází v Padubickém kraji asi 6 km západně od Přelouče.
Část vedoucích přijela k rybníku již
o den dříve, aby zde připravila tábořiště.
Ve čtvrtek ráno dorazili mladí rybáři.
S pomocí starších dětí a vedoucích si nejprve postavili své stany. Po seznámení
s novým prostředím a s podmínkami
lovu na tomto revíru se netrpělivě pustili
do vnadění (nalákání ryb na lovná místa

pomocí krmných směsí). První úlovky
na sebe nenechaly dlouho čekat. Díky
vstřícnosti majitele jsme mohli navštívit tento revír s 24 dětmi. Všichni si vyzkoušeli lov ryb nonstop, způsobem chyť
a pusť.
Sobotní dopoledne majitel písníku
uspořádal veřejné závody v lovu ryb, kterých se zúčastnila i naše výprava. Každý
soutěžící nakonec získal hodnotnou cenu
dle konečného umístění.

RYBÁŘSKÝ TÁBOR MLÁDEŽE
„ZDECHOVICE 2012“
Ve dnech 20. 6. – 24. 6. 2012 vyzkoušela naše mládež ostrost svých háčků
na rybí obsádce písníku ve Zdechovicích.
Jednalo se o tradiční, mezi rybářskou
mládeží velice oblíbený tábor zaměřený
na lov ryb. Tentokrát jsme pro mládež zajistili více zarybněnou lokalitu především
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Společné foto účastníků tábora ve Zdechovicích
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...ČINNOST NAŠÍ MLÁDEŽE DO PATNÁCTI LET
Úlovky převážně kaprovitých ryb
splnily naše očekávání. Většina dětí během pobytu zdolala svoji doposud největší ulovenou rybu (kapry přesahující
váhu10kg) a vytvořila si tak svůj „osobák“.
Touto cestou děkuji majiteli revíru
za ochotu, milé a vstřícné přijetí a dále
obci Havlovice, která nám na tuto akci
přispěla finančním příspěvkem ve výši
10.000 Kč.
Poděkování patří též všem vedoucím
za výbornou přípravu, zajištění celého
průběhu tábora a za jejich celoroční práci
s mládeží. Poslední poděkování patří kuchaři (panu Balcarovi) a jeho pomocným
silám v kuchyni, za chutnou stravu v přírodních podmínkách.
Tento tábor mládeže považuji za velmi
zdařilou akci a na přání účastníků (zejména z řad mládeže), se v roce 2013 pokusíme opět navštívit tento revír.
Za MO ČRS Havlovice
Ladislav Vojtěch, vedoucí mládeže

Jeden z kaprů ulovených ve Zdechovicích

ŽELVA
O rybářích je všeobecně známo, že na
svých toulkách u vodních hladin se tu
a tam setkají s humornými situacemi.
Někteří si tyto historky při vyprávění
svým známým dokážou i náležitě „přibarvit“. Většina posluchačů dobrého vypravěče vyhledává a dokáže naslouchat
někdy i celé hodiny. I naši členové nejsou
v tomto výjimkou a je nepřeberné množství příhod, které jsem od nich se zájmem
vyslechl. Nabízím jednu z nich tak, jak se
dle vyprávění mého kolegy opravdu stala.
Tento kuriózní příběh se odehrál
v loňském roce na rybníku Podháj v Batňovicích. Jeden z našich členů vyrazil
v podvečerních hodinách měsíce srpna
na lov ryb, s odhodláním vydržet až do
půlnoci a pokusit se ulovit úhoře říčního.
Po několika nahozeních splávku nedaleko břehu přišel první záběr. Splávek se
nepatrně pohnul. Rybář usoudil, že žížala
navléknutá na háčku by takovýto pohyb
splávku nedokázala vyvinout a tak na
tento záběr soustředil svou pozornost. Po
chvíli se začal splávek pomalu pohybovat
a to byl povel k přípravě na zaseknutí.
Ještě chvíli počkal a potom rychlým
pohybem zvedl prut. V očekávání velkého odporu ryby a boje byl připraven na
všechno. Jaké však bylo překvapení, když
HAVLOVICKÉ NOVINY

tento odpor ze strany ryby nepřicházel.
Pomalu tedy začal točit s kličkou navijáku. V domnění, že tahá starou poklici
od hrnce, přitahoval úlovek směrem ke
břehu. Jaké bylo jeho překvapení, když se
po vytažení na háčku točila dvaceticentimetrová želva nádherná. Tím však pro
rybáře boj neskončil. Druhý úkol zněl,
dostat háček z tlamy za každou cenu. Po
5 minutách tuhého boje s vyprošťovačem
háčků, želvího syčení a nadávání rybáře,
bylo dobojováno. Rybář ten den ukončil
svůj lov a želva dostala nový domov v podobě hornického huntu naplněného

vodou. Kde se želva ve vodě vzala, je pro
tohoto rybáře dodnes velkou záhadou.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
aktivním členům naší MO. Popřát nejen
jim, ale i každému čtenáři těchto novin
hodně trpělivosti, vzájemné tolerance
a zdraví v roce 2013. Poslední poděkování patří obci Havlovice za podporu
naší MO.
Petrův zdar
Martin Kult
předseda MO ČRS

Želva nádherná ulovená v našem revíru v loňském roce
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JK HUBERT
V březnu roku 2012 vzniklo Občanské
sdružení JK Hubert se sídlem v Havlovicích.Cílem sdružení je podporovat chov
koní, rekreační a sportovní jezdectví,
vozatajství a pořádání společenských
a sportovních akcí. První společnou akcí
roku 2012 byl květnový výlet. V sedlech
i na voze jsme se vydali na Jestřebí hory.
21. července 2012 jsme uspořádali autobusový zájezd do Čech pod Kosířem
na Josefkol 2012. Jedná se o prezentaci
historických kočárů, jejich předvedení
v zápřeži a představení historických řemesel, která k výrobě kočárů patří.
Jako rozloučení s prázdninami jsme
1. září 2012 uspořádali sportovní jezdecké odpoledne pro děti. První disciplínou byla jízda zručnosti s vodičem, dále
jízda zručnosti bez vodiče a na závěr ti
pokročilejší absolvovali lehký parkur. Po
vyhodnocení soutěží a rozdání cen všem
zúčastněným si děti opekly špekáčky.
Během zářijových Vízmburských slavností jsme se, ostatně jako každý rok, zúčastnili se svými koňmi slavnostního
průvodu na hrad Vízmburk.
V sobotu 6. října 2012 se za krásného
podzimního počasí konala tradiční Hubertova jízda. Ráno se na louce za kapličkou na horním konci obce sjelo 48 jezdců
a 13 spřežení, aby se po slavnostním
zahájení vydali na trať, která vedla přes
Dolečky, kolem rybníka Jindra do Náchodce, kde na účastníky čekalo občerstvení. Po přestávce jezdci i vozatajci
pokračovali cestou lesem kolem hradu
Vízmburk zpátky na Popluží, kde se
konal závěrečný dostih – halali, vozatajský parkur a „hledání lišáka“. Vítězem
dostihu poníků se stala Tereza Bartlová,
v dostihu velkých koní zvítězila Blanka
Machová, nejlepší vozatajský parkur
předvedl pan Milan Míl a lišáka „ulovila“
Michaela Třísková.
Občanské sdružení JK Hubert děkuje
obci Havlovice a všem sponzorům za
podporu akce, dále ZS Svobodné Havlovice, a.s., p. Zdeňku Peterkovi a p. Milanu
Horákovi za to, že nám umožnili vstup
na zemědělské pozemky, které obhospodařují a všem dobrovolníkům za pomoc
s organizací.
Pro rok 2013 máme v plánu upořádat
v únoru Jezdecký ples, v létě pak autobusový zájezd do polského hřebčína Ksiaz
a sportovní akci pro děti. Rozloučením
s jezdeckou sezonou bude opět v říjnu
Hubertova jízda.
Za JK Hubert
Jana Prouzová a Iljana Beránková
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Slavnostní zahájení 1. Hubertovy jízdy v Havlovicích

Hubertovy jízdy se zúčastnilo 13 spřežení

Na trať Hubertovy jízdy se vydalo 48 jezdců
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AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2012
Ve sportovním areálu v Havlovicích již
nepřekvapí, že se na jednom z perfektně
pěstěných hřišť míjejí a někdy i sdílejí
tréninkové časy fotbalisté, hasiči a pejskaři. Sultánci Havlovice reprezentují
sport se psy, který je založen na bezchybném překonávání překážek v nejrychlejším čase a patří k nejdynamičtěji se
rozvíjejícím odvětvím.
V současné době je ve výcviku generace
mladých psů s již zkušenějšími psovody.
Ve větších psech převládají border collie,
v menších psech jsou k vidění špicové
a šeltie. Tréninky vede Irena Kochová.
Rok 2012 byl pro agility v České republice velmi významný, protože se u nás
poprvé v historii konalo mistrovství
světa. Dějištěm byla víceúčelová Tipsport
aréna v Liberci, moderní hala s multimediálními obrazovkami, světelnými efekty,
ve které ještě večer před mistrovstvím sehráli hokejový zápas Bílí Tygři. Příprava
trvala 4 roky a českým agiliťákům se
podařilo uspořádat akci pro 464 závodníků z 39 zemí, která byla mezinárodní
komisí agility označena za doposud
nejlépe zajištěné mistrovství. A pro zajímavost, pořadatelé zariskovali a zvolili
český povrch – běhalo se na umělé trávě
JUTAgrass vyráběné ve Dvoře Králové,
která se ukázala jako neklouzavá, rychlá
a měkká. Start na mistrovství byl otevřen
3 nejlepším týmům z každé země. Sultánci se účastnili kvalifikace, kde se soutěžilo o nominace. Na MS jsme dojeli
v roli fanoušků a zástupců tisku. Sultánci
Havlovice měli své zastoupení na European Open (mistrovství Evropy) v Kristianstad ve Švédsku, výpravy na severu se
účastnil Pavel Košek a Audi.
Úspěšné pro členy bylo mistrovství
republiky border collií ve Strážnici, kde
získala Míša Zimová s Noisou ceny
v soutěžích štěňat a Irena Kochová s Bertíkem mezi mladými psy. Z dalších
mezinárodních závodů jsme se zúčastnili
Border Collie Classic v Hünstetten
u Frankfurtu nad Mohanem. Své zástupce jsme měli i na mistrovství republiky v agility, které se jako dárek konalo
k oslavě 20. výročí od založení národní
organizace agility rovněž v liberecké Tipsport aréně. Pavel Košek a Audi zde vyhráli běh agility jednotlivců. Z mladých
psů, kteří letos začali závodit, velmi
rychle postoupila z kategorie A1 do elitní
A3 Irena Kochová s Bertíkem. Svoje
první úspěchy si užila Míša Zimová
s Noisou, Zuzka Soukupová s Carin,
dobrá závodní sezóna to byla i pro Kláru
Manychovou s Bannym, Katku SoukuHAVLOVICKÉ NOVINY

povou s Aniie, Janu Manychovou s Cargem či Pavla Stanoviče s Nelou. A měli
jsme dokonce svatbu mezi našimi členy,
takže sdílejí nejen zájmy, ale i příjmení.
V roce 2012 publikovala Irena Kochová články v časopise Agility, Pavel

Košek dopisoval do časopisu Pes přítel
člověka.
Podrobné informace o nás naleznete
na http://www.sultanci.cz
Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek

Tradiční stanové městečko při závodech agility v našem areálu

Katka Soukupová a Annie na závodech v Havlovicích

Sultánci Havlovice na Na European Open ve Švédsku
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HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ O.S.
Havlovický svaz malé kopané je pořadatelem fotbalových soutěží a turnajů.
Každý rok pořádáme Havlovickou Tropical ligu (HTL) v malé kopané pro mužstva z trutnovského a náchodského
okresu (celkem 2 ligy – 16 mužstev) a senior ligu (letos 3 mužstva). Soutěže se
hrají systémem jaro – podzim.
V lednu pořádáme každý rok v úpické
tělocvičně ZŠ Bří Čapků Úpský pohár
v halové kopané. V roce 2012 se konal již
15. ročník.
Duben je vyhrazen Předligovému poháru pro mužstva hrající HTL. Nadstavbou ligové soutěže je Ligový pohár taktéž
pro mužstva HTL. Oba poháry se hrají
na „Havlovické umělce“ ve sportovním
areálu.
V roce 2012 jsme pořádali Pohár vítězů pohárů (PVP) městských lig pro
20 nejlepších mužstev z ostatních lig
z celé ČR! Velmi dobré podmínky nám
i přes nepřízeň počasí poskytlo zázemí
sportovního areálu TJ Sokol. Celé mistrovství bylo výborně hodnoceno jak
jednotlivými mužstvy, tak i presidentem
asociace malého fotbalu (AMF) české
republiky a viceprezidentem Evropské
Asociace malého fotbalu Filipem Judou.
Vyhlášení všech celoročních soutěží se
konalo v listopadu v KD v Havlovicích.
Součást galavečera byl i doprovodný kulturní program.
Na rok 2013 plánujeme mimo pravidelných akcí i žákovský turnaj pro děti
z regionu Jestřebí hory. Turnaj se uskuteční v září ve spolupráci s MAS Království Jestřebí hory.
Za výbor Havlovického svazu malé
kopané bych chtěl poděkovat za podporu
obci Havlovice, MAS Království Jestřebí
hory, Královéhradeckému kraji a Asociaci malého fotbalu. Zároveň děkujeme
TJ Sokol Havlovice za možnost pronájmu
zdejších sportovišť.

AC Everlast Příbram, vítězný tým PVP – mistrovství ČR v malé kopané

Mistrovsví ČR v malé kopané probíhalo na 3 hřištích na jednou

Více informací o naší činnosti najdete
na www.havlovickaliga.webnode.cz
Jaroslav Kocián
předseda
Havlovického svazu malé kopané o.s.

Vítězný tým Havlovické Tropical ligy – Pošta Úpice, kapitán Petr Friebel
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TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2012
Havlovický Sokol má za sebou velice
povedený rok.
V roce 2012 byla největší akcí 2. etapa
oprav v tělocvičně – rekonstrukce podlahy. Ve výběrovém řízení MAS Království Jestřebí hory jsme na tuto akci získali
750 000 Kč. Již v prosinci 2011 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 povrch je dřevěný. Obvodové
zdi tělocvičny byly podřezány, byla vytvořena zemní izolace, tepelná izolace,
podkladní rošt a samotná podlaha. Radiátory jsme posunuli pod okna a po
obvodu byl nalepen na zeď zátěžový koberec místo obložení. Celá tělocvična
byla nově vymalována. Bourací práce
jsme opět vykonali svépomocí. Ušetřili
jsme takřka 100 000 Kč. Celkové náklady
bez těchto prací činily 1 mil. Kč. Z programu Leader EU jsme obdrželi 750 000
Kč. Zbylých 250 000 Kč jsme zafinancovali z vlastních vydělaných peněz. Tímto
projektem jsme vyřešili letité problémy
a naší snahou je nabídnout tělocvičnu
pro sportování nejširší veřejnosti.
V únoru roku 2012 jsme v ubytovně
opravili rozbité odpadní potrubí a zkulturnili 2 WC. V roce 2012 se zde konaly
školní výlety, školní kurzy, soustředění
sportovců, hasičů i rodinné dovolené.
V roce 2013 plánujeme rekonstruovat
jednu koupelnu, aby se našim hostům
u nás líbilo. O prázdninách jsme uspořádali 2 sportovní tábory pro děti od 6 do
13 let. Děti přijely v neděli odpoledne
a odjížděly v pátek navečer tak, aby na víkend již mohly být se svými rodiči. Kapacita tábora byla v květnu naplněna.
V každém turnusu bylo přes 20 dětí,
které odjížděly velmi spokojené a slíbily,
že příští rok je zde opět uvidíme.
I v roce 2012 ubíhal sportovní život
v Havlovicích svým obvyklým tempem.
Spolupořádali jsme karneval na ledě.
Pořádali jsme tradiční akce: pochod
Václavice – Havlovice, HAPO, HAPOStar, SuperHAPOstar, minigolfové
a pingpongové turnaje, tenisové ligy, volejbalové, streetballové a nohejbalové turnaje, Olympiádu pro starší a pokročilé
pro 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
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Lepení zátěžového koberce v opravené tělocvičně
Havlovickou seniorskou Tropical ligu.
Šlapeťáci opět brázdili okolí na svých velocipedech. Ve sportovním areálu se opět
konal Festival cyklistiky. Mimořádnou
událostí byl Pohár vítězů pohárů v malé
kopané, kterou v našem areálu uspořádal
Havlovický svaz malé kopané. Uspořádali jsme několik firemních akcí, které
nám přinesly nemalé peníze, které jsme
mohli investovat v tělocvičně.
Koncem roku jsme se pustili do přestavby dětského hřiště. Stávající dopadové plochy jsme odstranili a zakoupili
dopadový kačírek, který je schválenou dopadovou plochou pro skluzavky
a houpačky. Na jaře rekonstrukci dětského hřiště dokončíme. Uprostřed bude
připraven prostor na budoucí dominantu
hřiště. Na tento herní prvek budeme shánět finance v různých dotačních titulech,
neboť cena prvku se pohybuje okolo
0,5 mil. Kč.
I v roce 2013 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. Bližší
informace o aktivitách v roce 2012 najdete na webu www.havlovice.cz/sokol.
Tam je v 52 aktualitách vše s výsledky, fotografiemi i s videoreportážemi z nejvýznamnějších akcí.

Děkuji výboru TJ Sokol a všem cvičitelům za jejich pravidelnou nezištnou
činnost, Miloši Toholovi za neúnavnou
práci v areálu a Zastupitelstvu obce Havlovice za poskytnuté finance, kterými
platíme splátky na tělocvičnu.
Ještě závěrem pár postřehů z knihy návštěv v našem sportovním areálu:
„Jsme tu na dovolené, o takovémhle
areálu si u nás můžeme nechat jen zdát,
nemluvě o ceně piva, obsluha příjemná,
škoda, že je to daleko. (Libor, Maruš,
Honza – Stařeč)“
„Při cestě domů z dovolené jsme zahlédli Váš krásný sportovní areál, zahráli
si minigolf a musíme ocenit prostředí,
čistotu, příjemnou obsluhu a fakt super.
Moc se nám tady líbilo. Super vedení
obce. Vodovi – Brno“
Prezident Asociace malé kopané a viceprezident evropské asociace malé kopané pan Filip Juda při Mistrovství ČR
PVP v malé kopané nás též pochválil:
„Do Havlovic jezdím velmi rád. Je tu bezvadná parta lidí, kteří mají chuť pro Havlovice udělat něco navíc. Pohár vítězů
pohárů se hrál na výborně připravených
hřištích a ostatní sportoviště si hráči
velmi pochvalovali. Pokud to půjde, jistě
se sem brzy vrátíme.“
Jaroslav Balcar – předseda TJ Sokol
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Na Den země zasadili vloni žáci základní školy dva jedlé jeřáby
Výuka v naší škole probíhá podle
vzdělávacího plánu Naše škola, podle
RVP pro základní vzdělávání. V červnu
odešlo 10 dětí ze 4. ročníku a přišly 4 děti
do 1. ročníku. V současné době máme
33 dětí.
ZŠ a MŠ pořádá, spolupořádá nebo se
účastní během roku mnoha kulturních
a sportovních akcí:
• 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
Slavnostní rozloučení se čtvrťáky
Slavnostní zahájení školního roku

Děti na Václavském náměstí
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstava hub
Běh spadaným listím
Návštěva areálu ČSR a rybníku Jindra
Exkurze na pilu v Havlovicích, na ZD
Svobodné
Návštěva sauny
Návštěva místní knihovny
Návštěva Mikuláše a čerta
Divadelní představení před vánoci

V těchto novinách bych chtěl přiblížit
tyto 2 následující akce:
V červnu jsme vyrazili opět po 5 letech
do Prahy na školní výlet. Navštívili jsme
divadlo Spejbla a Hurvínka divadelní hru
„Hurvínek mezi osly“. Potom jsme se
přemístili na Pražský hrad. Nahlédli jsme
do chrámu sv. Víta a k našemu milému
překvapení nás ochranka pustila zdarma
do všech zákoutí chrámu. Prošli jsme si
celý hrad a obdivovali majestátnost a historii všech paláců. Zahlédli jsme i střídání stráží. Poté jsme pokračovali
malostranskou uličkou, kde se setkává
historie se současností. Navštívili jsme
muzeum pražských strašidel. Poutavé vyprávění pana průvodce se nám velmi líbilo. Dozvěděli jsme se například, že
Praha má také svého vodníka. Prohlédli
jsme si Staroměstský orloj právě v době, kdy se střídali apoštolové. Dorazili
jsme až ke sv. Václavovi, o kterém si vypravujeme vždy v září. Před vlakovým

Žáci v divadle Spejbla a Hurvínka v Praze
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nádražím jsme nastoupili do našeho autobusu a uháněli směrem k domovu.
Ještě dlouho jsme si o zážitcích z Prahy
vyprávěli.
„Příhody školního skřítka aneb loutky
ožívají“, 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
16. prosince svým známým, rodičům
a příbuzným. Skřítek Zvídálek se prochází naší školou, když je ve škole
prázdno, když již všechny děti i zaměstnanci ze školy odejdou. Návštěvníci viděli oživlé pytle s bramborami ve sklepě,
hrnce, pokličky, pekáče i drátěnku v kuchyni, čísla a písmenka ve třídě a v tělocvičně švihadla a míče. Na půdě se
objevili skřítkové půďák, truhlák, pavučinka, tužka i bačkorák. Nakonec se
na jevišti objevily staré sokolské loutky.
Již několik desetiletí čekají na to, až se
najde nějaká dobrá duše, která by je opět
po létech oživila. Má-li někdo zájem se
jich ujmout a oprášit zdejší loutkové
divadlo, přihlaste se. Výbor TJ Sokol
vám je k této bohulibé činnosti jistě
zapůjčí. Na závěr si všichni účinkující
ozdobili stromek a zazpívali písničku na
rozloučenou.
Během léta se v naší škole pracovalo.
Jelikož zájemců o naši školku přibývá,
rozšířili jsme MŠ o 1 oddělení. Prostory
družiny jsme uzpůsobili pro provoz MŠ.
Místo nářaďovny k tělocvičně byly vybudovány WC pro malé děti. Tato akce přišla zhruba na 170 000 Kč včetně nákupu
postýlek, lůžkovin, židliček a stolků.
V září tak mohlo nastoupit do naší MŠ
o 13 dětí více než v minulých letech.
V současné době nás nejvíce trápí
velmi špatný stav oken. Okna se již nedají otvírat, neboť máme strach, abychom je ještě dokázali zavřít. Okna
netěsní a v tělocvičně je stále velká zima.
Projekt „Zateplení budovy školy“ již byl
v srpnu schválen komisí pro výběr projektů při MŽP. Jelikož však zatím nepřišlo
žádné rozhodnutí o poskytnutí dotace,
můžeme zatím jen doufat, že se letos či
příští rok škola určitě zateplí.
Závěrem děkuji obci Havlovice za příkladnou spolupráci a podporu a všem zaměstnankyním naší školy a školky za
spolupráci a pohodu v roce 2012.

Mgr. Jaroslav Balcar
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Na vánočním vystoupení děti oživily i naše loutky

Masopust byl spojen s karnevalem na ledě

Z bývalé nářaďovny vznikly WC pro nové oddělení školky
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„Jako za starých časů“ - karneval SULIHARA

Leden – čas zimních radovánek, plavání a tatínků. Hned v prvním týdnu
nového roku jsme se staršími dětmi zahájili předplavecký výcvik v trutnovském
bazénu. Mladší děti jezdily s námi také,
ale docházely do solné jeskyně. Tato novinka se osvědčila, proto bychom ji
v příštích letech chtěli opakovat. • Nadále
jsme pokračovali v návštěvách havlovické sauny, ve výuce hry na zobcovou
flétnu a jednou měsíčně se vždy děti těšily na nové vyrábění s paní keramičkou
z Trutnova. • Pátek třináctého ledna nás
podle tradice vyzval k uspořádání „Dne
tatínků“. Letos měl podtitul „Zimní“
a celá náplň společného odpoledne se
k zimě vázala. Největší úspěch u dětí
měla výroba živého sněhuláka. To když
celého taťku omotaly toaletním papírem,
na hlavu mu daly klobouk a na nos
prázdnou ruličku.
Únor – čas karnevalů. Kromě každodenních činností vycházejících ze Školního vzdělávacího programu „Sluníčko
na duši“ proběhly v únoru dvě velké akce.
Dopolední karneval „Jako za starých
časů“ byl pořádán v kulturním domě pro
MŠ Suchovršice, Libňatov a Havlovice,
tedy pro sdružení SULIHARA. Bylo
krásné vidět tolik dětí v lidových krojích,
jak tancují při lidových písničkách a při
hrách napodobují stará řemesla. • Druhou akcí byl odpolední Masopust spojený s karnevalem na ledě, kterého se
mnozí z vás účastnili.

Zimní den tatínků v mateřské škole

Březen – čas jarního tání. Na Smrtnou neděli, 25. března odpoledne, jsme
společně se základní školou a havlovickou veřejností „vynesli paní Zimu ze vsi“.
• V závěru měsíce jsme se všemi dětmi
ukončili kurz plavání. Při společné
hodině v bazénu bylo plno radosti! •
V úpickém divadle jsme shlédli pěknou
pohádku a o týden později také taneční
akademii žáků ZUŠ.
Duben – čas velikonoční a čarodějný.
Velikonoční svátky nikdy neopomeneme
zařadit do programu. Děvčata vyráběla
líta, chlapci pomlázky, zpívaly se koledy,
vyrábělo se… • Také jsme si připomněli
Den Země (ekologické aktivity v přírodě,
„otvírání“ studánky pod Habřinou, sběr
odpadků, třídění odpadů). • Očekávanou
akcí byly Čarodějnice. Již od rána jste nás

Čarodějnice
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ve školce i venku mohli vidět v převlecích
a při čarodějných hrátkách. Vše vyvrcholilo velkým podvečerním průvodem
obcí, jehož cílem byla ohromná hranice
na hřišti za školou. Tam už režii přebrali
havlovičtí hasiči.
Květen – čas maminek, zápisu nových dětí, oslav SULIHARA a lesních
školek. V prvním květnovém týdnu proběhl tradiční zápis nových dětí do naší
MŠ. Zájem byl veliký a to nás velmi těší.
• Desátého května odpoledne jsme připravili příjemné odpoledne pro naše
maminky. Vystoupení dětí, společné vyrábění i malé dárky od srdíčka potěšily
a mnohdy i dojaly. • Velkou novinkou
v naší školce jsou „Lesní školky“. Každý
pátek (od jara do podzimu) vyrážíme po
osmé hodině ranní na delší vycházky po
naší obci. Na zádech batůžek se svačinou
a pláštěnkou, s sebou potřebné vybavení
(např. vozík, lopatky, provazy, lupy na
pozorování, barvy, pastelky, atd…). Tak
jsme došli třeba do Muchova na houby, na
hrad, na čističku pro pískovec, na Picimberk, na Trhovku za zvířátky, do Kábrťáku
za skřítky a pro odřezky stromů… Naše
„úlovky“ zdobí školní zahrádku. • Velkým
dnem byl pro nás 24. květen. Po dvouměsíčních přípravách jsme v úpickém divadle
oslavili 15. výročí vzniku našeho sdružení SULIHARA. Výstavka prací, nový
propagační leták a dvě velká vystoupení
pro školky a veřejnost s názvem „Českým
rokem“ se zdařily k naší spokojenosti.
Červen – čas výletů a loučení.
Prvním malým výletem byla projížďka
starších dětí na kolech po vsi a putování
za Hastrmánkem při brodění řeky Úpy. •
Pak jsme se se Suliharou vydali do Domu
pod jasanem v Poříčí. Prohlídka tkalcovského muzea, vlastní tvoření i procházka
po okolí byla velmi příjemná. Velkým zážitkem byl i výlet do Trutnova. Prohlídka
města, dětské hřiště u kulturního centra
Uffo, ale hlavně zpáteční cesta vlakem
a tunel! (Jak málo stačí k dětské radosti…) • Poslední akcí školního roku
bylo „Loučení s předškoláky“. Za pěkného počasí jsme zahájili na zahrádce
u školky: přivítání, šerpování, společné
písničky a tanečky. Potom jsme se spolu
s rodiči vydali na cestu za pokladem,
který jsme po společném opékání buřtů
našli na louce pod Písníkem. Byly to
hračky a víla Letnička, která se se všemi
rozloučila. Jen ti naši dva předškoláci
(dokončení na následující straně)
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Strašidlácký den spojený s oslavou Dne stromů

Vypouštění balónků s přáním pro Ježíška (celorepubliková akce)

Vánoční vystoupení celé naší školy „Příhody školního skřítka“
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a paní učitelky zůstali. Na ně ještě čekala
procházka na hrad Vízmburk, večeře
u krbu na Závodi, výroba pamětního
trička a společné nocování ve spacáku.
Tak ahoj školko! Prázdniny jsou tu!
Prázdniny – čas dovolených i velké
práce. Na přelomu července a srpna byla
školka uzavřena. Zdánlivý klid v sobě
ukrýval velkou snahu řemeslníků i zaměstnanců školy o vybudování druhého
oddělení školky (místo stávající družiny),
o rekonstrukci šatny, nového WC s umývárnou v prvním patře školy, malování
a dovybavení potřebným nábytkem,
hračkami a pomůckami.
Září – čas „nové školky“. Prázdninové snažení vedlo k velkým změnám.
V novém školním roce bylo do prvního
oddělení „Žabiček“, zapsáno 27 tří až
čtyřletých dětí. Starají se o ně paní učitelky Eva Bekrová a Yvona Friebelová.
Do druhého oddělení „Rybiček“ bylo zapsáno 13 starších dětí, z toho devět předškoláků. Tam nastoupila po mateřské
dovolené paní učitelka Jana Hájková
z Úpice, která zde již pracovala jako vychovatelka a na odpoledne docházela Veronika Páslerová-Kulhavá. V průběhu
prvních týdnů jsme si na nové podmínky a způsoby práce společně všichni
zvykli a bez větších problémů pokračujeme v pravidelných denních činnostech,
také v Lesních školkách, v keramice, dvakrát jsme byli v divadle či na výstavě hub.

z nebe a pekla, vánoční zvyky i výzdoba,
výroba přání a dárků, stromeček pro
lesní zvířátka, vypouštění balónků s přáním pro Ježíška, závěrečné přípravy na
vystoupení celé naší školy a v samém závěru tři představení pro školy i veřejnost,
spojené s výstavkou loutek a loutkových
divadel v kulturním domě. Není toho
málo, viďte? Tak ještě za odměnu: nadílka dárků pod stromečkem ve školce…

…a už končí další kalendářní rok.
Konec světa „překvapivě“ nepřišel, těšme
se tedy z dalších společných dnů. Do
roku 2013 Vám všem přejeme pevné
zdraví, pohodu a radost ze života, čas pro
své děti i blízké, vzájemnou úctu a ohleduplnost.
Vaši Hastrmánci ze školky.
Zapsala: Y. Friebelová

Pohled na školu a okolí

Říjen – čas dýní. Po návratu z prázdnin jsme se nestačili divit, jak nám celá
naše zahrádka zarostla plazivou dýní. To
se nám však moc hodilo. Na konci měsíce jsme vše sklidili, velké dýně vydlabali
a využili na naši Dýňovou slavnost. Ta
začala již od rána a zakončilo ji podvečerní vyrábění, hraní a hodování s rodiči.
Nesměla chybět ani stezka odvahy. •
Starší děti mohou jedenkrát týdně navštěvovat havlovickou saunu, předškoláci
začali s výukou hry na zobcovou flétnu
a zajímavá byla také návštěva paní sokolnice se svými dravci přímo v MŠ.
Listopad – čas velkých příprav vánočního vystoupení. Spolu se žáky školy
jsme připravili vánoční divadlo s názvem
„Příhody školního skřítka aneb loutky
ožívají“.
Prosinec – čas adventního těšení
a Vánoc. Adventní kalendář, návštěva
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Vhozením Smrťačky do řeky Úpy začíná v Havlovicíh jaro
HAVLOVICKÉ NOVINY

SKAUTOVÁNÍ V ROCE 2012
Jak vypadal celý rok u nás v havlovickém oddíle? Co je nového? Každý rok na
začátku školního, tedy i skautského roku
k nám do oddílu přibudou nějací nováčci. Bylo tomu tak i v letošním roce.
Proto se Havlovice rozrostly o další
skautskou družinu – družinu Medvíďat.
V této době tedy máme 4 družiny. Jsou
to světlušky a skautky z družiny Chobotnic, skauti a vlčata alias Kanci, další družinou jsou Mravenci – zde se scházejí jen
vlčata a tou čtvrtou jsou Medvíďata – zde
se scházejí hlavně nejmladší kluci
a holky, kteří se k nám přihlásili letošní
rok. Další novinkou u nás v oddíle jsou
změny ve vedení. Do samostatného vedení družiny se zapojil David Vlček – Veverka, který rádcuje Kancům a dále
Aneta Patáková – Kyti, té zase patří družina Medvíďat.
A co je dále nového? Po několika letech se nám podařilo mít svou vlastní oddílovou vlajku, která nese jak znak
Junáka, tak obce Havlovice, ale i náš oddílový medvěd na ní nemůže chybět.
Tady je pár vět, které o sobě napsaly
samy naše čtyři družiny:
Družina Kanců
V roce 2012 v družině Kanců nastalo
několik změn. Družinu opustili dva členové, jeden z nich – David Vlček se totiž
stal rádcem a vede svoji vlastní družinu.
Oproti tomu jsme ale získali nového šikovného člena, takže Kanců je v současné
době devět. Významným mezníkem ve
skautském životě se pro ně stal letní tábor
v Ruprechticích, kde většina kluků složila
svůj skautský slib. Mimo to jsme se společně zúčastnili několika dalších akcí
jako např. Dne sesterství, Vynášení zimy

nebo již tradičního florbalového turnaje
Čapkovice Open. Kdo je tedy ten Kanec:
Jára Balcar – Bohouš, Ondra Bekr – Šimpanz, Honza Sacher, Ondra Vlček – Buchta, David Rak – Strejda, Vojta Gazda –
Losna, Honza Roženský, Roman Prokop,
Vítek Vosáhlo a Ondra Paták – Páťa.
Družina Mravenců
Družina Mravenci je nově-stará družina, která vznikla rozdělením smíšené
družiny, ze které se oddělili jen kluci, je to
tedy klučičí družina. Je tvořena pěti členy
a jedním vedoucím. Schůzky mají každý
pátek od 16:00 do 18:00 v klubovnách
havlovických skautů. Jsme to velmi mladá
družina, tak za sebou nemáme žádné výpravy – pro další rok to však změníme.
K Mravencům chodí: Vítek Bekr, Míša
Vosáhlo, Štěpán Handl, Dan Mach, Kuba
Dibelka a David Vlček – Veverka.
Družina Chobotnic
Družina Chobotnic si skautský rok
2012 pořádně užila. Kromě pravidelných
pátečních schůzek se světlušky zúčastnily
některých dalších akcí. První z nich byla
akce únorová ke Dni sesterství (oslava
výročí narození zakladatele skautingu),
které se účastnilo celé středisko. Na konci
března se rozloučily se zimou a vítaly
jaro tradičním způsobem – „vynášením
smrtky“ do řeky Úpy. Nejvýznamnější
událostí roku 2012 pro družinu Chobotnic byly Závody vlčat a světlušek ve
Vrchlabí. Soutěžní hlídku vytvořily spolu
s Žabičkami ze Rtyně. Po náročném
běhu, při kterém musely prokázat
spoustu znalostí a dovedností s potěšením zjistily, že se v závodě umístily
na nádherném druhém místě! Jako od-

měna za vydařený závod pro ně byla připravena víkendovka v Kutné Hoře. Poznaly spoustu tamějších památek, hrály
spoustu her, chodily na výlety
a koupaly se v rybníku. Začátek letních
prázdnin byl jako obvykle – v duchu táborovém. Stejně jako předešlé roky i letos
se střediskový tábor konal v Ruprechticích u Meziměstí. Kromě tradičního
táborového programu si mohly Chobotnice vyzkoušet připravit a zrealizovat
program pro mladší táborníky. Velkým
zážitkem bylo také noční přespání v přírodě (v lomečku nad táborem). Od září
se družinka začala scházet jednou za
čtrnáct dní. Přidala se k nim nová světluška – bývalá členka Mravenců - Ořech.
Aktuálně tedy mezi Chobotnice patří:
Růža – Alena Balcarová, Mravča – Patricie Stanislavová, Stařenka – Marie Prouzová, Kečup – Barbora Nývltová,
Hraboška – Adéla Fialová, Šťovík – Adéla
Krumpholzová, Kyti – Aneta Patáková,
Ořech – Nela Borůvková, Peggy – Alena
Pavlová.
Družina Medvíďat
V letošním roce vnikla nová družinka
nováčků. Na druhé schůzce jsme vybírali
vhodný název. Napadlo nás, že bychom
se mohli jmenovat Medvíďata, když jsme
oddíl Medvědi. Celkový počet dětiček je
sedm, a to ve věku od 6 do 8 let. Společně
se učíme uzlům, poznávání přírody, zvířat a dějin skautingu. Scházíme se každý
týden v pátek v klubovně nad obecním
úřadem. Zatím jsme na žádné akci nebyli,
ale určitě se půjdeme v nejbližší době podívat na Mistra uzlů. Také máme v plánu
zúčastnit se březnové akce Pomozte
dětem, Vynášení smrtky se rtyňskými
skauty nebo oddílové víkendovky. Když
budete mít zájem, určitě se k nám přidejte!! :) Patří k nám: Zuzka Horáková,
Pepa Zima, Iva Rychterová, Ondra Rychtera, Domča Raková, Martin Spielbergr,
Lucka Viková a Aneta Patáková – Kyti.
Stejně tak jako Medvíďata Vás zveme
všechny, kdykoli se přijďte podívat.
Děkujeme obci Havlovice a všem dalším, kteří nám pomáhají.
Přejeme vám krásný další rok a někde
se s námi určitě potkáte.

Chobotnice plní úkoly na závodech vlčat a světlušek
HAVLOVICKÉ NOVINY

Za havlovické skauty
Veronika Kalužná – Skippy,
Aneta Patáková – Kyti,
David Vlček – Veverka,
Alena Pavlová – Peggy
a Ondra Paták - Páťa
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ÚPĚNÍ NA ÚPĚ

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:

Plakát na 31. Ročník Úpění na řece Úpě

Jedno z plavidel na 30. ročníku Úpění na řece Úpě
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1987

805

1988

806

1989

798

1990

791

1991

780

1992

807

1993

836

1994

862

1995

868

1996

868

1997

874

1998

887

1999

878

2000

872

2001

868

2002

883

2003

876

2004

869

2005

861

2006

865

2007

899

2008

917

2009

933

2010

950

2011

959

2012

961

I takové plavidlo se dá vyrobit
HAVLOVICKÉ NOVINY

6. ČESKO – MORAVSKÝ KOŠT SLIVOVICE

Zbyněk Machálek se stal vítězem 5. ročníku Českomoravského koštu

Ženský pěvecký sbor z Bukovan na 5. koštu

Na 5. koštu se o zábavu postarala
i Slovácká dechová hudba Nenkovjanka
HAVLOVICKÉ NOVINY

Nechyběla ani přehlídka krojů
z okolí Kyjova

Vážení přátelé, kamarádi,
v sobotu 2. března 2013 proběhne v kulturním domě v Havlovicích již 6. ročník
Česko-Moravského koštu domácích pálenek
a likérů. Akce je provázena tradičně bohatým
folklórním programem a těší se velikému
zájmu veřejnosti. V loňském roce, i přes neúrodu ovoce v našem regionu, se podařilo
shromáždit 415 vzorků od 207 vystavovatelů.
Není to sice rekord, ale i tak moc děkujeme
všem, kteří nám své vzorky věnovali. Věříme,
že i letos se naše akce vydaří a přijměte tímto
od nás srdečné pozvání. V tomto článku bychom vám rádi přinesli několik zajímavých
informací z katalogu, který je pro každý ročník koštu speciálně vyroben a je pro každého
návštěvníka u vstupu k prodeji. V katalogu
naleznete všechny vystavované vzorky.
U každého je nejdříve uvedeno přidělené
číslo (podle pořadí, v jakém byly vzorky dodány), potom jméno vystavovatele a oblast,
ze které pochází (Čechy, Morava). Dále zde
naleznete druh ovoce, ze kterého byl vzorek
vypálen, rok ve kterém byl naložen a získané
bodové ohodnocení. U některých vzorků je
ještě uvedena poznámka a to např. procenta
alkoholu a nebo zjištěné závady při degustaci.
Každý může ochutnat jakékoliv množství
z vystavovaných vzorků. Stačí si jen v katalogu vybrat číslo vzorku v příslušné kategorii a pořadatelé vám ho ZDARMA nalijí do
památeční skleničky, kterou opět zdarma
získáte při zaplacení vstupného. Ve vystavených lahvích je od každého vzorku pouze
0,33 litru. Proto pořadatelé nalévají jen malé
množství, aby každý mohl ochutnat co nejvíce vzorků. Nabídka vzorků postupně slábne
a především ty nejlépe bodově ohodnocené
jsou nejdříve vypity.
Hodnocení destilátů zahrnuje 10 kritérií:
vzhled, čistota vůně, intenzita vůně, harmonie vůně, čistota chuti, intenzita chuti, harmonie chuti, jemnost dochutí, délka dochutí
a celkový dojem. Každé kriterium je ohodnoceno od 0 do 5 bodů, takže maximální bodový zisk jednoho vzorku může být 50 bodů.
Vybrané vzorky jsou přelity do očíslovaných
lahví a proškolení degustátoři z Čech a Moravy hodnotí jednotlivé vzorky naprosto anonymně. Pokud zde naleznou něco, co do
správného vzorku nepatří (pachuť, aceton,
hniloba…), získává vzorek velké bodové
srážky a vše je vyznačeno v katalogu.
Ke každému koštování vždy přijde vhod
něco dobrého k zakousnutí. Na našem koštu
jsou uchystány sýry, klobásky, jitrničky, jelítka a další zabijačkové speciality.
Přejeme vám příjemné koštování a nezapomeňte že: „Když popíjíte, tak starosti podřimují“.
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. 2013
Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2013
Poplatek ze psa do 31. 3. 2013
Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2012 –
30. 6. 2013 do 31. 7. 2013
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. 2012 – 30. 6. 2013 je stanovena na 12,– Kč/m3.
Platba se provádí do 31. 7. 2013.
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 2013 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 2013
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.
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2013
datum

název akce

kontaktní osoba

5. 1.
26. 1.
16. 2.
únor
9. 2.
březen – červen
2. 3.
9. 3.
16. 3.
17. 3.
duben – řijen
14. 4.
20. 4.
30. 4.
4. 5.
květen
11. 5.
11.–12. 5.
12. 5.
18. 5.
26. 5.
1. 6.
1. 6.
2. 6.
7.–9. 6.
8. 6.
9. 6.
15. 6.
15. 6.
22.–23. 6., 29. 6.
30. 6.
14. 7.
27. 7.
srpen – říjen
3. 8.
11. 8.
24. 8.
24.–25. 8.
31. 8.
5. 9.
7. 9.
7. 9.
8. 9.
21.–22. 9.
21.–22. 9.
28. 9.
28. 9.
12. 10.
13. 10.
24. 12.
31. 12.

Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice
Divadlo Libňatov v KD
Divadlo Červený Kostelec v KD
Masopustní pochod a karneval na ledě
Volejbalový turnaj v KD Havlovice
Jarní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře
6. 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
MS veteránů v chůzi
6. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou
Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka
Dětský den ve sportovním areálu
TYROLIT CUP
Dětský den na Vízmburku
3. Havlovice minigolf Open
Volejbalový turnaj
Úpění – Havlovice v Náchodci
36. r. fotbalového turnaje HAPO
Finále HAPO
4. Havlovice minigolf Open
HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let)
Podzimní tenisová liga (3 ligy) + liga ve čtyřhře
Letní běh na běžkách
5. Havlovice minigolf Open
Pohádkový les – Tylův palouček
Závody Agility
SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let )
Olympiáda pro starší a pokročilé
Východočeská liga v hasičském sportu
Rybářské závody mládeže
6. Havlovice minigolf Open
Vízmburské slavnosti – Vízmburk
Závody Agility
Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj
Havlovická olympiáda – Pravý vs. Levý břeh
Výlov rybníka Jindra 8 – 12 hod
7. Havlovice minigolf Open
Zpívání v kapličce – 14.00
Silvestrovský běh

Dvořáček P.
Dvořáček P.
Dvořáček P.
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.
Šklíba K.
Kleňha T.
Čáp S.
Dvořáčková M.
Tohola M.
Balcar J.
Tohola M.
Prokop M.
Pirný L.
Tohola M.
Tohola M.
Tohola M.
Tohola M.
Balcar J.
Andrš A.
Tohola M.
Grulichová
Kochová I.
Tohola M.
Tohola M.
Dvořáček M.
Kult M.
Tohola M.
Balcar J.
Kochová I.
Friebelová P.
Balcar J.
Kult M.
Tohola M.
Čepelková L.
Tohola M.
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telefon
603558845
603558845
603558845
777005790
724761300
777005790
774854079
732266215
731552503
777005790
737141504
737141504
777005790
732266215
777005790
776707698
777005790
603558845
737141504
605210428
602152296
603493247
604702018
499784061
737141504
777005790
737141504
724761300
732227997
737141504
737141504
737141504
737141504
777005790
775611381
737141504
774868103
737141504
737141504
732266215
731552503
737141504
777005790
776707698
777005790
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. 2013

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
13. 10. 2013

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
telefon: starosta
V dubnu je vodácká sezóna na řece Úpě v plném proudu

– 499 784 061
603 558 845
místostarosta – 731 552 503
účetní
– 499 784 062
Po 8.00–15.00 hodin – úřední hodiny
St 8.00–17.00 hodin – úřední hodiny

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

OBECNÍ KNIHOVNA

4.srpna 2012 – start 2. ročníku běhu na běžkách

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

Paměti Amorovy v podání amatérského divadla z Červeného Kostelce v našem KD

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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