
HAVLOVICKÉ
NOVINY ÚNOR 2015 

Vážení spoluobčané,
opět po roce se k vám dostávají vaše noviny. Společně se zástupci našich spolků, školy
i školky je pro vás připravujeme již po čtyřiadvacáté. Věříme, že i tentokrát zde
naleznete řadu zajímavých článků a užitečných informací. Všem, kteří do našich
novin přispěli svým článkem nebo fotografiemi, touto cestou děkuji.

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2014

Rok 2014 se nesl ve znamení
voleb. Čekaly nás hned troje. Nej-
prve to byly v květnu volby do
Evropského parlamentu a pak na
podzim v listopadu volby do Senátu
a volby do zastupitelstev obcí. Z hle-
diska důležitosti pro naši obec to
byly určitě volby do zastupitelstva
obce. V čem byly zvláštní, v čem od-
lišné a v čem poučné? Zvláštní byly
v tom, jak se poslední měsíce a týdny
před volbami měnilo chování a myš-
lení lidí. Odlišné byly v tom, že na
rozdíl od všech minulých komunál-
ních voleb byla daleko nejvyšší
volební účast. Mnohem vyšší než
v okolních obcích. Poučné byly
v tom, jak ukázaly, že už i v naší obci
skončily poklidné volební kampaně.
Celorepublikový trend spolkl i naši
obec. O to více si vážím každého
hlasu, který jste mi dali. V letošním
roce to bude už 25 let, co jsem v čele
naší obce. Přede mnou se to povedlo
jen Jakubu Součkovi (1777–1807)
a Janu Hejnovi (1596–1628). Za ty
roky už Havlovice urazily pěkný kus
cesty. Staly se moderní, dobře fun-
gující a slušně vypadající obcí.
A právě v této cestě bych chtěl příští
roky pokračovat. 

Loňský rok to nebyly jen volby.
Vyznačoval se i velkým čerpáním
finančních prostředků z evropských
fondů. To se projevilo v budování
větších či menších investičních
staveb. V našem okolí nemůžeme
přehlédnout stavbu nové moderní
kabinkové lanovky na naši nejvyšší
českou horu Sněžku, téměř dokon-
čenou rekonstrukci barokního ho-
spitálu na Kuksu nebo rozsáhlou

opravu broumovského kláštera. Stra-
nou nezůstaly ani Havlovice. Díky
získané dotaci ve výši 1.442.000,– Kč
se podařilo provést kompletní re-
konstrukci budovy obecního úřadu.
Probíhala od ledna do října za
plného provozu. Prachu a hluku
jsme si užili víc než dost. Celkové
náklady dosáhly 3.410.000,– Kč.
Rušno bylo i v naší škole. Probíhala
v ní poslední etapa rekonstrukce.
Bylo dokončeno podkroví, kam se
do nových prostor přestěhovala
školní družina a v dalších nových
prostorách vzniklo malé muzeum

hradu Vízmburku a historie naší
obce. Náklady dosáhly téměř 2 mil.
korun.

Závěrem bych rád poděkoval
všem zastupitelům za jejich práci
v uplynulém volebním období. Rád
bych poděkoval všem aktivním čle-
nům našich spolků, kteří neúnavně
připravují jednu akci za druhou. Po-
děkování patří i dalším občanům,
kteří nezištně jdou a ochotně pomo-
hou tam, kde je to třeba. Věřím, že
i po volbách půjdou naše Havlovice
správným směrem se správnými
lidmi. Ing. Pavel Dvořáček

Budova obecního úřadu po celkové rekonstrukci



1. Úspory energie v budově obecního
úřadu

• zateplení venkovního pláště celé bu-
dovy polystyrénem o tl. 14 cm včetně
nové fasády

• výměna všech dřevěných oken a vcho-
dových dveří za plastová

• zateplení půdních prostor tepelnou
izolací se sádrokartonovým obkladem
+ osazení 2 ks střešních oken

• demontáž elektrokotle a instalace te-
pelného čerpadla systém vzduch –
voda o výkonu 19,8 kW

• osazení nových radiátorů v celé bu-
dově

Celkové náklady: 2.600.000,– Kč
Z toho dotace SFŽP: 1.442.332,– Kč
Dodavatel stavby: Delta Velké Poříčí s.r.o

2. Stavební úpravy v budově obecního
úřadu

• uvolněné prostory po České poště, s.p.
byly přebudovány na nové WC, ku-
chyňský kout a úklidovou komoru

• podsekání všech obvodových i vnitř-
ních nosných zdí a vložení izolace
proti zemní vlhkosti

• nové rozvody vodovodního a kanali-
začního potrubí

• úprava elektroinstalace a osazení no-
vých rozvodních skříní

• oprava vnitřních omítek a nová malba
v celém domě

• nová dlažba na chodbách a schodištích
• částečná výměna kancelářského ná-

bytku
Celkové náklady: 810.000,– Kč

3. Nová střešní krytina na budově školy
• na staré a prostřední části střechy školy

byla odstraněna původní krytina, dále
bylo opraveno původní bednění, polo-
ženo nové a na něj nová střešní krytina
(šablony + svítky Al Prefa) 415 m2

• nové vrchní žlaby
Celkové náklady: 1.030.000,– Kč
Z toho dotace MMR ČR: 600.000,– Kč
Dodavatel : GOS cz, s.r.o Trutnov

4. Dokončení půdní vestavby v základ-
ní škole

• vybudováni nových WC pro žáky
a učitele

• instalace ústředního vytápění
• dokončení elektroinstalace včetně

osvětlení
• pokládka podlahových krytin a dlažeb
• vymalování
Celkové náklady: 800.000,– Kč
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AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2014

Kácení obecního lesa u Sparty

Odstraňování náletových dřevin podél řeky Úpy

Nové veřejné osvětlení u urnového háje(pokračování na následující straně)
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5. Úpravy v tělocvičně základní školy
• výměna radiátorů
• instalace nového osvětlení
• nalepení průmyslového koberce na

obvodové zdi do výše 2,00 m
• nová malba
Celkové náklady: 200.000,– Kč

6. Nový asfaltový povrch obecní komu-
nikace na Podhájí a na Picimberku

• celková délka obou upravovaných
úseků 330 m

Celkové náklady: 611.000,– Kč
Dodavatel stavby : Strabag a.s. Praha

7. Sanace svahu silnice II/304 v Ha-
břině

• stabilizace svahu, kde došlo při po-
vodni v červnu 2013 k sesuvu zeminy

• železobetonová opěrná zeď částečně
obložená kamenem ukotvená do dna
řeky a boční skály

Celkové náklady: 5.000.000,– Kč
Dodavatel stavby: MADOS MT s.r.o Lu-
penice
Investor stavby: Královéhradecký kraj

8. Likvidace dalších povodňových škod
• odtěžení náplavů z koryta řeky Úpy

pod betonovým mostem ve Vsi a pod
jezem U Mandle

• oprava břehových natrží na Závodi
a u výtoku z vodní elektrárny

Dodavatel stavby: Instav Hlinsko a.s.
Investor: Povodí Labe, s.p.

9. Oprava svislé kamenné regulace
podél řeky Úpy

• od betonového mostu ve Vsi až na
Závoď v délce 250 m byla na levém
břehu řeky očištěna kamenná regulace,
dále zde byly dozděny vypadané ka-
meny a došlo i k opravě spárování.

Dodavatel a investor stavby: Povodí
Labe, s.p. Hradec Králové

10. Oprava vodovodu na Malé Straně
• při povodni v červnu 2013 došlo k ob-

nažení chráničky vodovodního po-
trubí, které bylo položeno v korytě
řeky Úpy z Malé Straně směrem
k Zimom 

• v loňském roce byl pod řekou prove-
den podvrt v délce 60 metrů, do kte-
rého bylo zataženo nové potrubí

Celkové náklady: 106.000,– Kč
Dodavatel: Postolka – Drilling, s.r.o., No -
vá Paka

(pokračování z předchozí strany)

Nový chodník u školy

Nová asfaltová komunikace u urnového háje

...AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2014

(dokončení na následující straně)Opravený parčík u školy
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PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2015
• Vybudování chodníku od betono-

vého mostu ve Vsi, kolem parku
T.G.M až k autobusové zastávce
naproti obecnímu úřadu – v pří-
padě získání dotace ze SFDI

• Vybudování chodníku a dešťové
kanalizace podél hlavní silnice
u bytovek – v případě získání do-
tace ze SFDI

• Nový asfaltový povrch komuni-
kace u Zvoničky (nová zástavba) 

• Rozšíření stávající komunikace
k urnovému háji

• Zpracování projektové dokumen-
tace a získání stavebního povolení
na generální opravu betonového
mostu ve Vsi

• Rekonstrukce části obecního vo-
dovodu na Hořejším konci obce
a ve Vsi u Krausů

• Výměna hlavních uzávěrů a ne-
opravitelných hydrantů obecního
vodovodu v rozsahu dle potřeby

• Instalace hlásiče povodňového
stavu na řece

• Dokončení stavebních úprav v pod-
kroví obecního úřadu

• Zahájení 1. etapy revitalizace par-
ku T. G. Masaryka

• Výroba stolního kalendáře na rok
2016 na téma „Historická fotogra-
fie obce“

...AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2014

Bagrování náplavů pod betonovým mostem ve Vsi

Bagrování náplavů pod jezem U Mandle

11. Předláždění zpevněných ploch v par-
ku u školy

• dále i vybudování krátkého chodníku
u školy a osazení nové lavičky a od-
padkového koše

Celkové náklady: 70.000,– Kč
Dodavatel: Zelinka, Libňatov

12. Výroba a osazení informačních
tabulí k významným stromům v obci

• k 28 nejvýznamnějším stromům zabe-
tonován sloupek s informační tabulí
40x30 cm

• na dalších 64 stromů připevněna ta-
bulka o rozměrech 25x20 cm se zá-
kladními informacemi 

Celkové náklady: 75.000,– Kč

(pokračování z předchozí strany)

Podvrtávání řeky Úpy na Malé Straně
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...AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2014

Zpevňování břehů poškozených povodní na Závodi

Brigáda na úpravě cestiček v urnovém háji

Pomocná hrázka při opravě kamenné regulace Opravená kamenná regulace směrem k Závodi

Kabelová televize byla v naší obci vy-
budována 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. Celá distribuční síť te-
levizního kabelového rozvodu průběžně
procházela modernizací, jejím výsled-
kem bylo rozšíření přenosové kapacity na
současných více než 30 televizních pro-
gramových stanic a tři digitální multi-
plexy pro příjem DVB-T.  Součástí TKR
jsou i tzv. předávací body (koncové účast-
nické zásuvky) v jednotlivých domech,
které jsou ve vlastnictví provozovatele.
Tyto předávací body postupem času stár-
nou a mění své technické parametry,
čímž zásadně ovlivňují kvalitu televi-
zního a rozhlasového signálu. Po vyhod-
nocení a posouzení vzniklé situace se
firma SATER-TV rozhodla neprodleně
provést ve všech domech napojených na
distribuční síť televizního kabelového
rozvodu kontrolu vstupního připojení
a výměnu všech koncových účastnických
zásuvek. Tato výměna bude provedena
zcela zdarma. Protože se jedná o tech-
nicky a časově velmi náročnou a náklad-
nou investici, žádá vás firma o maximální
možnou součinnost a spolupráci.

KABELOVÁ TELEVIZE

�
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Tak už to na světě chodí. Všechno má
svůj čas. To platí pro lidi, zvířata a také
i pro stromy. 

A právě osud nejmohutnějšího a prav-
děpodobně i nejstaršího havlovického
jehličnanu se naplnil začátkem letošního
ledna. Nápor vichřice v sobotu 10. ledna
2015 bohužel nevydržel Starý smrk –
mohykán, který rostl téměř dvě století
nedaleko malého rybníčku ve Svobod-
ném. 

Tento nekorunovaný král místních
smrků byl v loňském roce zařazen do se-
znamu významných stromů obce Havlo-
vice. Jeho majestát už kolemjdoucí tedy
obdivovat nebudou. Tabulka s podrob-
ným popisem i fotografií tohoto stromu
však zůstane na svém místě. Hned vedle
spodní časti kmene, který jediný odolal
přírodnímu živlu. Ten by měl zůstat za-
chován a dál tak bude připomínat, že
právě zde rostl největší havlovický smrk. 

Korunu krále místních smrků tak pře-
bírá nádherný Císařský smrk. Je rovněž
zařazen mezi místní významné stromy.
Roste v ústraní na okraji lesa také ve Svo-
bodném. Není snadné ho objevit, ale ur-
čitě to stojí za to. Tak popřejme nejen
jemu, ale i ostatním našim významným
stromům jen to dobré. Ať je mohou ob-
divovat a těšit se z nich i další generace.

A pokud se chcete blíž seznámit s dal-
šími pozoruhodnými stromy Havlovic,
je to od minulého jara jednoduché.
Mrkněte na tabuli v parku před školou,
prolistujte informační brožurku a můžete
vyrazit. Projekt Významné stromy obce
Havlovice je tu pro vás.

Mgr. Zdeněk Honzera

VELIKÁN PADL

Betonování sloupků u významných
stromů s informačními cedulemi

Odhalení hlavní tabule k Významným havlovickým stromům v parčíku u školy

Největší havlovický smrk nevydržel v sobotu 10. ledna 2015 nápor vichřice

Císařský smrk převzal Korunu krále
místních smrků

Nejmohutnější borovice se nachází
na Popluží
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Euroregion Glacensis je nadnárodní
dobrovolné zájmové sdružení měst a obcí
a dalších právnických osob na území
okresů Náchod, Rychnov nad Kněžnou,
Hradec Králové, Trutnov, Jičín, Chru-
dim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Pardubi-
ce, Jeseník a Šumperk na české straně
a sdružení měst a obcí okresů Kłodzko,
Ząbkowice, Wałbrzych, Strzeliń a Dzier-
żoniow na polské straně. Jeho hlavním
úkolem je podpora česko-polské přes -
hraniční spolupráce a rozvoje příhranič-
ního území.

V loňském roce došlo díky projektu
Euroregionu Glacensis k výstavbě hned
několika nových rozhleden na česko-pol-
ském pomezí. Dělo se tak v rámci
společného projektu „Místa plná roz-
hledů v Euroregionu Glacensis“, na kte-
rý se podařilo získat dotaci z Evropské
unie z Operačního programu přeshra-
niční spolupráce Česká republika – Pol-
ská republika v rámci Podpory rozvoje
podnikatelského prostředí a cestovního
ruchu. Celkový rozpočet projektu je
43 mil. Kč, z toho dotace 36,7 mil. Kč,

zbytek tvoří vlastní podíl partnerů
projektu. 

Příhraniční území euroregionu se vy-
značuje hornatou krajinou s velkým
množstvím vyhlídkových míst, které
díky rozhlednám ožívají a lákají turisty.
Na české straně tak vznikly nové roz-
hledny Eliška u dělostřelecké tvrze Sta-
chelberg na Babí u Trutnova, Čáp
v blízkosti Teplic nad Metují, na vrcholu
Signál v místní části Slavíkov nedaleko
obce Horní Radechová, rozhledna v obci
Žernov a Mariánka v Horní Čermné. Na
polské straně byla vybudována nová roz-
hledna Suszyna v Radkově, zrekonstruo-
vána byla rozhledna na hoře Sv. Anny
v Nové Rudě, a také bylo zmodernizo-
váno výhledové místo s poetickým ná-
zvem – Altán lásky v lázních Chudoba
(Kudowa).

V letošním roce dojde k napojení no-
vých rozhleden na stávající cyklotrasy
a turistické trasy. U každé rozhledny
bude informační tabule s historií daného
místa. Zároveň bude vydán i letáček
k „Putování po rozhlednách“ (na letáčku

NOVÉ ROZHLEDNY KOLEM NÁS

budou uvedena pravidla putování a ta-
bulka pro vyplnění soutěžních kódů).
Každá rozhledna bude mít svoji turistic-
kou známku.

Pro úplnost je ještě důležité uvést, že
dne 30. září 2014 otevřely Lesy ČR, s.p.
na Jestřebích horách na Markoušovickém
hřebeni (708 m n. m.) svoji zcela novou
rozhlednu. Je čtyřpodlažní, 22 metrů vy-
soká, jako materiál bylo použito dřevo
a ocel. Výstavba stála více jak 2 mil.
korun a z 68 % způsobilých výdajů byl
projekt podpořen dotací z EU v rámci
Programu rozvoje venkova ČR. Již dříve
Lesy ČR kompletně opravily komunikaci,
která tvoří přístup a příjezd na hřeben.
U rozhledny byl vybudován odpočin-
kový altán a dřevěný panel se zajímavými
informacemi o místě.

Na podzim loňského roku, jak byly
rozhledny postupně otevírány, se uká-
zalo, že to byly správně zvolené projekty.
Obrovský zájem turistů toho byl důka-
zem. Tak vydejte se i vy.

Ing. Pavel Dvořáček

Nová rozhledna na vrcholu Čáp Nová rozhledna na Markoušovickém hřebeni



Během rekonstrukce obecního úřadu
v loňském roce musel být vyklizen i náš
archiv. Přitom se nám do rukou dostala
Jednatelská kniha, kterou vedlo Souru-
čenství pokrokových spolků v Havlovi-
cích v letech 1930–1940. Na 63 stránkách
ručně psaného textu zde nalezneme
množství zajímavých informací ze života
v naší obci. V tomto článku vám přiná-
ším některé z nich.

Souručenství pokrokových spolků
vzniklo v Havlovicích v roce 1923. O své
činnosti do založení této knihy nevedlo
žádné záznamy. První je z 20. června
1930. Z něho a z dalších vyplývá, že sou-
ručenství tvořili: Československá strana
národně socialistická, Mládež Českoslo-
venské strany národně socialistické, Sbor
dobrovolných hasičů, Tělovýchovná jed-
nota Sokol a Ochotnický spolek J. K. Tyl.
V roce 1935 ještě přistoupila Republi-
kánská strana. Z každého spolku byli
v souručenství 2 zástupci, kteří mezi
sebou zvolili předsedu, místopředsedu,
jednatele a pokladníka. Dlouholetým
předsedou byl Jan Kábrt, později Karel
Řezníček st. a jednatelem Josef Hilman,
později Karel Řezníček ml. Scházeli se
v hostinci Jana Kábrta (U lávky), Jaro-
slava Součka (Čápovi) a v Americe zpra-
vidla 1x ročně. Hlavní náplní schůzí bylo
plánování společenských a sportovních
akcí jednotlivých spolků a následně jejich
zhodnocení. V zápise z 30. srpna 1932 se
poprvé objevil návrh na společné posta-
vení pomníku padlým spoluobčanům ve
světové válce. Myšlenka to byla pokro-
ková, ale peněz ve společné pokladně
bylo málo. V dalších zápisech se do-
čteme, jak se postupně dařilo získávat
peníze, kdo všechno byl osloven, kdo při-
spěl, jak složitě se hledalo místo na vy-
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JEDNATELSKÁ KNIHA

budování pomníku, kdo byl autorem
prvního návrhu. V březnu 1935 začalo
souručenství jednat o postavení po-
mníku i s obecním zastupitelstvem v čele
s Odonem Hejnou. Po dlouhých přípra-
vách byl nakonec pomník padlým s bus-
tou T. G. Masaryka 18.srpna 1935 před
školou odhalen. Vyrobili ho bratři Bíl-
kové z Horního Újezda u Hořic za cenu
6.150,– Kč. Pro obec to byla velkolepá
událost. Do základu bylo vloženo pouz-
dro ze silného plechu, do něhož byl ulo-
žen stočený papír svázaný stuhou
v národních barvách. Na papíře byla do-
bová kronika nazvaná ,,Odkaz doby“,
kterou napsal jednatel souručenství Josef
Hilman. V kronice jsou i jména všech pa-
dlých spoluobčanů v 1. světové válce.
Opis ,, Odkazu doby“ je na 11 stránkách
Jednatelské knihy. V závěru je doslova
napsáno: ,,Jak dopadne milý čtenáři, jak
jej veřejnost příjme, jaké věky překoná,
zda bude stále v úctivosti, jakých po-
hromů se dočká, zda bude stále svědkem
naší státní svobody, kdo a v kterém roce
bude čísti tyto řádky, může to kdos
tušit?“ A jako by pisatel těchto řádků
chtěl předpovědět, že přijdou těžké chvíle
a to nejen pro celý náš národ, ale i pro sa-
motný pomník. Další pohnutý osud po-
mníku je popsán v knize Havlovice a čas
z roku 2000. Odtud cituji. Několik dní
po odhalení předalo Souručenství po-
krokových spolků v Havlovicích zmíněný
pomník do opatrování obecnímu zastu-
pitelstvu a místní školní radě. V roce
1940 vyšlo nařízení, na základě kterého
měly být odstraněny všechny symboly
připomínající Československou repu-
bliku. Z pomníku byla tedy Masarykova
busta snesena a zakopána ve stodole

Busta T. G. Masaryka poškozená pravděpodobně při bourání hasičské zbrojnice

(dokončení na následující straně)

Na Obecním úřadě v Havlovicích byla od
prosince 2009 zprovozněna nová služba
pro občany. Byl zde spuštěn provoz ter-
minálu Czech POINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Termi-
nál). 
Můžete zde získat ověřené výstupy z in-
formačních systémů veřejné správy
(ISVS), a to z:

Katastru nemovitostí – výpis listu vlast-
nictví,

Obchodního rejstříku – úplný výpis
nebo výpis platných údajů k aktuálnímu
dni

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

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

POPLATEK

Platba probíhá v hotovosti na pracovišti
Czech POINT. Za vydání ověřeného vý-
stupu 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 vý-
pisu z evidence

* Výpis z bodového hodnocení řidiče
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu 

CZECH POINT
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Augustina Míla (čp. 46). Po roce 1945
byla vrácena na původní místo a již
13. 9. 1945 mohla být elektricky osvícena.
Na svém místě vydržela 11 let. Z 15. na
16. listopadu 1956 byla neznámými pa-
chateli z pomníku sejmuta a vhozena do
řeky Úpy, poblíž školního máchadla. Zde
ji objevil pan Petr Píša (čp. 215). Záleži-
tost byla předána SNB v Úpici k vyše-
tření, ale pachatelé dopadeni nebyli. Ještě
večer 16. 11. byla busta z řeky vytažena
požárníky a uložena před dalším případ-
ným poškozením v požární zbrojnici.
V roce 1960 byl památník doplněn mísou
na ,,řecký oheň“, monogram TGM byl
odstraněn, místo po něm bylo zakryto
státním znakem a na pomník byla vyte-
sána další jména, tentokrát obětí druhé
světové války. Při bourání požární zbroj-
nice byla uskladněná busta značně po-
škozena.

Zásluhou občanů Arnošta Šolce
(čp. 218), Jindřicha Šolce (čp. 218) a Ja-
roslava Součka (čp. 60) byla v noci z jámy
u zbrojnice v kusech odvezena a ukryta
v truhlárně Arnošta Šolce (čp. 218). Ten
uvedené Masarykovo poprsí po konzul-
tacích s odborníky odpovědně a bez
ohledu na čas opravil. U pana Šolce zůs-
tala busta až do roku 1968, kdy byla při
MNV ustavena komise pro znovuodha-
lení busty TGM ve složení: předseda –
Arnošt Šolc (čp. 218), jednatel – Jaroslav
Souček (čp. 60), členové – Josef Jansa,
Zdeňka Mílová a Josef Petira. Komisi

v její práci velmi pomáhali – Otakar Tro-
jan a Emil Vojtěch. Komise doporučila,
aby pomník padlým, na kterém busta pů-
vodně stála, byl přestěhován od školy na
pravou stranu řeky do nově zřizovaného
parku (do roku 1964 tam stávala hasič-
ská zbrojnice) naproti hostinci Amerika.
Rada a plénum MNV tento návrh za-
mítly a proto komise uspořádala podpi-
sovou akci, ve které většina občanů
Havlovic podpořila přemístění památ-
níku do nového parčíku. Během jara
a léta byl pak park podle návrhu ing.
arch. Trojana z Úpice a za přispění MNV
a zahrádkářů upraven. Za aktivní pomoci
občanů Havlovic, především Arnošta
Šolce (čp. 218), Oty Trojana (čp. 191), Ji-
řího Páslera (čp.224), Josefa Balcara
(čp.201), Josefa Hejny (čp.177) a dalších
byl pomník padlým přemístěn od školy
do parku. Do podstavce bylo vráceno
pouzdro z roku 1935 a k němu byly při-
dány dokumenty ze současné doby (no-
viny, peníze apod.). Původní termín
odhalení pomníku (15. 9. 1968) musel
být kvůli srpnové okupaci odložen. Te-
prve v září byla busta vrácena na své
místo na pomníku, byla obnovena i pís-
mena TGM a 28. října 1968 byl již po
třetí pomník slavnostně odhalen. Ke
konci normalizačního roku 1973 byla
z iniciativy místní organizace KSČ a za
pomoci poslanců MNV busta znova od-
straněna. Převezena byla do sklepního
depozitáře muzea v Úpici, kde zůstala až
do prosince 1989. Na nátlak členů socia-

Pomník padlým s bustou T. G. Masaryka
na původním místě před školou

...JEDNATELSKÁ KNIHA

(pokračování z předchozí strany)

650 kusů stolních kalendářů s obrázky Josefa Vika nechal vyrobit obecní úřad

listické strany a havlovických občanů
byla busta i s pomníkem zrestaurována
na náklady MNV. Restaurátorské práce
provedl Z. Čepelka z Hořic. Při příleži-
tosti 140. výročí narození T. G. Masaryka
byl opravený pomník znovu (tentokrát
počtvrté) odhalen 4. března 1990.

Náš pomník padlým s bustou T. G. Ma-
saryka slaví v letošním roce své 80. naro-
zeniny. A jako dárek od nás dostane
kompletní zrestaurování. Rozsáhlé
úpravy se dočká i park, kde se nachází.

Ing. Pavel Dvořáček
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Vážení čtenáři, 
rok se s rokem sešel a Vám se opět do-

stávají do rukou noviny, které jsou svojí
jedinečnou kvalitou a především prav-
divými informacemi na velmi vysoké
úrovni. Každý pozorný čtenář se tak
musí dozvědět maximum informací
o dění v obci, ať už v roce loňském, tak
i v roce letošním. To je cílem, proč
vlastně tyto noviny vycházejí. Naleznete
zde zprávy z naší školy, z činnosti jed-
notlivých spolků, informace o plánova-
ných akcích a v neposlední řadě i termíny
a výši plateb místních poplatků. Období
roku 2014 se zapsalo do dějin obce ne-
smazatelným písmem. Podařilo se nám,
především díky získaným dotacím, us-
kutečnit mnoho akcí. Mezi nejvýznam-
nější akce patřila rekonstrukce obecního
úřadu a s tím spojená úspora energií. Fi-
nanční náklady se vyšplhaly na částku
3.410. 000 Kč. Další významnou stavební
akcí bylo dokončení rekonstrukce půd-
ních prostor v základní škole. Výsledek,
který byl prezentován na dni otevřených
dveří dne 8. října 2014, opravdu stojí za
to. Neustále diskutované, nadpoloviční
většinou veřejnosti podporované a sku-
pinkou občanů zavrhované slovo dotace
bylo a je nedílnou součástí rozvoje naší
obce. Bez takto získaných prostředků by-
chom si nemohli dovolit uskutečnit drti-
vou většinu realizovaných akcí. 

Zastupitelstvo obce je základním
orgánem obce, který ji samostatně
spravuje. 

Všichni zastupitelé se v uplynulém ob-
dobí zapojovali do dění v obci. Říjnové
volby bohužel zasáhly do osudů někte-
rých zastupitelů obce. Touto cestou mi
dovolte poděkovat paní Mirce Stoklás-
kové, pánům Jaroslavu Provazníkovi,
Petru Řezníčkovi, Luboši Medkovi a Bro-
nislavu Kazdovi za příkladnou práci v za-
stupitelstu obce. 

Rada obce je výkonným orgánem
obce v oblasti samostatné působnosti.
Rada obce je pětičlenná a je zvolena na
ustavujícím zasedání zastupitelstva obce.

V roce 2014 se sešla celkem 14 krát
a na zasedáních postupně projednala
89 bodů. Děkuji panu Mgr. Jaroslavu Bal-
carovi, který v loňském roce opustil post
člena rady obce, zejména za významnou
pomoc při získávání dotací. 

V loňském roce se ve dnech 10.–11.
října konaly volby do zastupitelstva obce.
Jejich výsledek hodně napověděl o smě-
řování obce v následujícím období. V za-
stupitelstvu obce jsou zastoupeni i kan-
didáti nového „Sdružení nezávislých

kandidátů ROVNOVÁHA“, které vzniklo
v průběhu roku. Snaha o jednotu názoru
je ta tam. Doufám, že nově složené za-
stupitelstvo najde společnou řeč, která
nebude doprovázena zbytečnými emo-
cemi. Všeobecně platí, že každá kritika,
která je podávána v rozumné míře
a je podložená pádnými argumenty, je
poučná a užitečná. Pokud však míra
trpělivosti přeteče, nedá se mluvit o kri-
tice, nýbrž o averzi. Za těmito slovy nej-
sou žádné konkrétní osoby. Jedná se
pouze o konstatování míry trpělivosti,
která je u každého z nás jiná.

Vážení spoluobčané, již nyní se usi-
lovně připravují akce v naší obci, které
budou sloužit především Vám, občanům.

ÚSPĚCH A EMOCE

Nejvýznamnější v tomto roce bude vy-
budování dvou chodníků v obci. V pří-
padě získání dotací ze Státního fondu
dopravní infrastruktury se tak zlepší
vzhled naší obce a hlavně se zvýší bez-
pečnost občanů. Osobně bych se chtěl
podílet na většině aktivit v letošním roce
a spolupracovat na zvyšování kvality ži-
votní úrovně v naší obci. 

Závěrem mi dovolte poděkovat všem
voličům, kteří přišli ke komunálním vol-
bám v loňském roce. Vysoká volební
účast v naší obci je známkou toho, že ob-
čanům není lhostejné, co se v naší obci
děje.

Martin Kult
místostarosta obce

Nová střešní krytina z hliníkového plechu

Původní střecha školy před rekonstrukcí
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NOVÁ VÝSTAVBA V OBCI

Nový dům Jana Hofmana a Jitky Paťavové

Nový dům manželů Maršíkových

Nový dům Petra Kysilky a Veroniky Vítové

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 zmír-
ňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky. Zimní údržba je zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potře-
bám na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komuni-
kací (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 na-
jednou. Jednotlivé komunikace jsou
seřazeny do skupin podle pořadí důleži-
tosti. Pluhování a posyp svažité části ko-
munikace nad Jutou, která patří mezi
nejnebezpečnější, smluvně zajišťují Tech-
nické služby Úpice. Pluhování ostatních
komunikací zajišťuje sama obec Havlo-
vice svým novým traktorem ZETOR
PROXIMA Plus 90 a novou sněhovou
zadní radlicí. V případě, že bychom ná-
valy sněhu nezvládali, je připravena Ze-
mědělská společnost Svobodné a.s.
Havlovice nám pomoci. Posyp komuni-
kací se zajišťuje drobným štěrkem a to
každý individuálně ze samoobslužných
kup, které jsou rozmís těny na 25 kopco-
vitých částech místních komunikací
a jsou zřetelně označeny značkou „Posy-
pový materiál“. V rámci finančních mož-
ností je posypový materiál postupně
přemisťován do plastových nádob roz-
místěných podél komunikací.  V nich je
uložen posyp smíchaný se solí. V případě
extrémního zhoršení sjízdnosti a schůd-
nosti místních komunikací (náledí …)
budou celkový posyp zajišťovat na po-
žádání Technické služby Úpice. Zajiš-
tění 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 a povaze
komunikací. Ing. Pavel Dvořáček

ZIMNÍ ÚDRŽBA
MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

�
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Odvoz a likvidace domovního odpadu
se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006
O nakládání s komunálním a se staveb-
ním odpadem, která vstoupila v platnost
1. 5. 2006 a dále pak obecně závaznou vy-
hláškou č. 1/2013 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, která vstou-
pila v platnost 1. 1. 2014. Jejich úplné
znění naleznete na webových stránkách
obce www.havlovice.cz. Z uvedených vy-
hlášek vyplývá, že v obci je zaveden pau-
šální poplatek za odvoz a likvidaci
domovního odpadu. Jeho výše je pro rok
2015 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, cha-
lupa), kde není hlášena k trvalému po-
bytu žádná osoba, se platí poplatek od-
povídající výši poplatku za jednu osobu

– pokud dojde k jakékoliv změně roz-
hodné pro výpočet poplatku (naro-
zení, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení
trvalého pobytu, prodej objektu), je
každý povinen tuto skutečnost nahlá-
sit 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 10 měsíců nepřetržitě zdržují
mimo obec

– poplatek je každý povinen uhradit nej-
později do 28. 2. příslušného roku,
nezaplacený poplatek bude vyměřen

ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU

TŘÍDĚNÝ ODPAD

Od prosince roku 2013 došlo k zásadní
změně v systému sběru, svozu i likvidace
tříděného odpadu. Z obce zmizely staré
nevzhledné kontejnery na tříděný odpad
a byly nahrazeny kontejnery novými. Ty
dodala firma Transport Trutnov, která
tříděný odpad začala odvážet. Nahradila
tak dosavadní Technické služby Úpice.
Celkem bylo v obci rozmístěno na 5 mís-
tech 24 kusů kontejnerů. Z toho 5 ks na
sklo, 7 ks na papír a 12 ks na plasty. Plasty

platebním výměrem, může být navý-
šen až o 50 % a lze ho vymáhat do 3 let,
kdy poplatková povinnost vznikla.

I v roce 2015 bude domovní odpad
odvážet firma Transport Trutnov. Svozo-
vým dnem je úterý. Odpad je odvážen
v zimních měsících 1x týdně a v letních
měsících 1x za dva týdny. Jakékoliv re-
klamace ihned řešte na jejich telefonním
čísle 499 811 971. Odpad Vám bude od-
vážen z vlastních popelnic nebo pronaja-
tých od firmy Transport a nebo uložený
v igelitových pytlích dodaných pouze
firmou Transport Trutnov. Ty koupíte 
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).

ku. Vyhodí tam to, co se jim doma ne-
hodí, ale hlavně to, co do kontejnerů
vůbec nepatří. Objevují se tam pneu-
matiky, stará umyvadla, linoleum… 
Co k tomu dodat!!!!

Od 1. 1. 2014 se naše obec zapojila do
celorepublikového systému Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM a.s. Ta
buduje pro firmy, obce a města efektní
systém odděleného sběru využitelných
složek komunálních a obalových odpadů.
Po vytřídění zajišťuje, aby byly využity
jako druhotná surovina nebo případně
jako zdroj energie. Tím vznikají finanční
prostředky, které jsou zpětně převáděny
obcím a městům zapojeným do tohoto
systému. Čím více odpadů obec vytřídí,
tím více peněz získá. Tímto apelujeme
na naše občany, třiďte odpad, ušetříte
naše obecní prostředky. Za loňský rok
jsme od společnosti EKO-KOM a.s. takto
získali 84.205,– Kč.Tím byly téměř
pokryty náklady vynaložené na sběr
a odvoz tříděného odpadu. 

SKLO, PLASTY, PAPÍR
Na pěti místech v obci (u vjezdu k by-

tovce č.p. 280, za kulturním domem,
u dřevěné lávky, na křižovatce u Bejrů
č.p. 270 na horním konci obce a ve spor-
tovním areálu) byly umístěny kontejnery
na plasty, sklo a papír. Do kontejnerů
na plasty lze ukládat igelitové sáčky, fo-
lie, sáčky od mléka, kelímky od jogurtů

jsou odváženy 1x týdně vždy v pondělí,
papír 1x týdně vždy v pátek, sklo podle
potřeby. Dříve zavedený odvoz papíru,
který občané odnášeli 2x ročně do
velkoobjemového kontejneru u kultur-
ního domu je zrušen. Věříme, že kontej-
nerů je v obci rozmístěno dostatek, a že
četnost jejich odvozů zajistí to, aby ne-
byly přeplněné. Zaráží nás přístup ně-
kterých občanů, kteří si z prostoru
kolem kontejnerů dělají černou sklád -

(dokončení na následující straně)Stále někdo nechápe, že tento odpad sem nepatří
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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 kontej-
nerů sešlápněte, šetříte peníze nás všech.

Pravidelný odvoz kontejnerů zajišťuje
firma Transport Trutnov.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje

firma Transport Trutnov. Ve stanovený
den, který bude vyhlášen obecním roz-
hlasem, bude před kulturní dům při-
staven kontejner, kam mohou občané
zdarma ukládat nebezpečný odpad (tele-
vize, autobaterie, plechovky od barev,
zářivky, monočlánky, léky, ale také
i pneumatiky …). Odvoz bude proveden
1x ročně vždy v dubnu. V roce 2014 či-
nily náklady na odvoz a uložení odpadu
9.600,– Kč.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nepotřebná elektrozařízení jsou v naší

obci také likvidována ve spolupráci
s firmou Transport Trutnov. Ta přistaví
u kulturního domu kontejner, kam
mohou občané zdarma odkládat led-
ničky, pračky, elektrické sporáky, mi-
krovlnné trouby, vysavače, žehličky, fény,
vrtačky, brusky a další podobná elektro-
zařízení.Termín a místo budou vyhlášeny
obecním rozhlasem. 

DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Naše obec podepsala smlouvu se spo-

lečností ASEKOL s.r.o., na základě které
byla v budově obecního úřadu umístěna
sběrná nádoba E-Box. Sem můžete zdar-
ma odkládat drobná elektrozařízení
(kalkulačky, počítačové myši, klávesnice,
MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, te-
lefony, DVD přehrávače….). Na nádobě
je umístěn i speciální nástavec na baterie.
Nádobu společnost ASEKOL s.r.o. na po-
žádání zdarma vyprazdňuje.

TEXTIL, ODĚVY, OBUV, HRAČKY
V loňském roce obec podepsala smlou-

vu o umístění a provozování kontejneru
na sběr textilu, oděvů, obuvi a hraček
s firmou REVENGE, a.s. Firma umístila
svůj kontejner za kulturní dům. Sem mů-
žete tento druh odpadu ukládat. Kontej-
ner je pravidelně vyprazdňován. Textil,
oděvy a obuv jsou odváženy na třídící
linku a odtud putují k dalšímu využití ne-
ziskovým a charitativním organizacím
jako jsou např. ADRA, Středisko SOS pro
vzájemnou pomoc občanům či CHA-

...TŘÍDĚNÝ ODPAD

(pokračování z předchozí strany) RITA Nový Jičín. Za to, že obec umožnila
umístit firmě REVENGE na své území
tento kontejner, získáme odměnu ve výši
1000,– Kč/rok.

BIOODPAD  
Již v roce 2013 byl rozsah služeb, které

zajišťuje náš obecní úřad pro své občany,
rozšířen o svoz bioodpadu. Ten nahradil
původní svoz zeleného odpadu ze zahrá-
dek, který jsme po mnoho let zdarma za-
jišťovali, ale jen od září do listopadu. Svoz
bioodpadu jsme prováděli po celé vege-
tační období, tj. od dubna až do listo-
padu. Ukázalo se, že o službu je mezi
občany zájem a tak v tom budeme po-
kračovat i v letošním roce. V loňském
roce tuto službu využilo 50 domácností.
A jak svoz funguje?

Bioodpad se sváží uložený pouze v ty-
pizovaných velkoobjemových vacích. Ty
si občané zakoupí 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 a nosností
750 kg. Bioodpad uložený volně nebo
v čemkoliv jiném, odvezen nebude. Na-
plněný vak si každý umístí před dům
nebo do míst, kam staví popelnici k od-
vozu. Bioodpad se bude i letos odvážet
od 1. dubna vždy každé pondělí (mimo
státní svátky) až do prvního sněhu. Vak
se po vysypání vrátí zpět k dalšímu po-
užití. Cena na jeden rok zůstává stejná
350,– Kč/1 vak. Pokud se zájemce o tuto

službu přihlásí v průběhu roku (napří-
klad v srpnu), nebude mu tato částka
úměrně snížena.

Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva,
drobné větvičky z keřů, listí, piliny, ho-
bliny, kůra.

Do vaků nepatří: zemina, kamení,
cihly, stavební materiál, sklo, plasty, ple-
chovky, zbytky masa a kostí, popel, velké
větve ze stromů.

Bioodpad je odvážen k dalšímu zpra-
cování buď do fermentační stanice
v Úpici (pokud se jedná jen o posekanou
trávu) nebo do kompostárny firmy Tran-
sport do Trutnova Bohuslavic. Sem bylo
v loňském roce odvezeno 20 tun, za které
jsme zaplatili 6.700,–Kč. Celkem za svoz
a likvidaci zeleného odpadu v obci bylo
v roce 2014 zaplaceno 25.000,– Kč. Tyto
náklady jsou důvodem, proč je služba
zpoplatněna. Přesto cena 350,– Kč za
jeden vak ročně skutečné náklady nepo-
kryje.

Zájemci o tuto službu se mohou kdy-
koliv přihlásit na obecním úřadě. 

STAVEBNÍ ODPAD
Odvoz a likvidaci stavebního odpadu

provádí původce odpadu sám na vlastní
náklady. Nesnažte se proto ukládat sta-
vební odpad do popelnic. Obsluha sběr-
ného vozu provádí namátkové kontroly
odpadu v popelnicích a mohlo by se stát,
že vaše popelnice nebude vyvezena. Sta-
vební odpad (suť, beton, asfalt, kera-
miku) můžete odvézt do Trutnova Poříčí,
kde je řízená skládka stavebních odpadů.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Odvoz a likvidaci velkoobjemového

odpadu provádí původce odpadu sám na
vlastní náklady. Starý nábytek, koberce,
matrace… můžete odvézt na skládku do
Bohuslavic u Trutnova nebo na skládku
do Rtyně v Podkrkonoší.

ŽELEZO
Sběr starého železa zajistí obecní úřad

2x ročně vždy v měsíci dubnu a v říjnu.
Po obci budou v určený den rozmístěny
kontejnery, kam můžete železo odkládat.
Sem patří i plechovky od konzerv a po-
dobně.

Ing. Pavel Dvořáček

Kontejner na textil, oděvy a obuv za kul-
turním domem
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KOMPOSTÉRY

V roce 2014 se podařilo Svazku obcí Jestřebí hory získat dotaci ze SFŽP na nákup
domácích kompostérů. Do tohoto projektu se přihlásily obce Batňovice, Radvanice,
Malé Svatoňovice, Suchovršice, Havlovice, Jívka, Maršov u Úpice a Chvaleč. Celkové
náklady na projekt činily 3.637.593 Kč a z toho byl vlastní podíl zúčastněných obcí
10 %. Cílem projektu je vrátit co největší množství bioodpadu zpět do přírody ve formě
kompostu. Kompostéry o objemu 900 litrů byly občanům předány na základě smlouvy
do bezplatného užívání na dobu 5 let. Po uplynutí této doby se stanou jejich vlastnic-
tvím. Občané naší obce tak získali z tohoto společného projektu 50 kusů kompostérů.

Ing. Pavel Dvořáček

Zahradní kompostéry předávané občanům

Obecní vodovod byl vybudován v akci
Z v letech 1959–1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetržitě obec Ha-
vlovice. Na provozování vodovodu byl
vypracován a dne 12. 1. 2005 Krajskou
hygienickou stanicí Královéhradeckého
kraje schválen nový Provozní řád vodo-
vodu 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
včas nevíme. Vyzýváme tímto každého,
kdo objeví podezřelý průsak vody, aby
to ohlásil na obecním úřadě. Pravidelné
rozbory pitné vody provádí dle provoz -
ního řádu Zdravotní ústav Trutnov. Po-
drobné výsledky jsou k dis pozici na

OBECNÍ VODOVOD

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

obecním úřadě. Nejčastější dotaz z řad
našich občanů se týká tvrdosti vody.
Tvrdostí vody se rozumí koncentrace
všech vícemocných kationtů kovů alka-
lických zemin, v podstatě se jedná
o sumu vápníku a hořčíku. Nejčastěji se
uvádí v mmol/litr. Tvrdost vody v obec-
ním vodovodu se pohybuje okolo 2,56
mmol/l. To znamená, že naše voda je
tvrdá. Cena vody za odečítací období
1. 7. 2014 – 30. 6. 2015 je stanovena
na 12,– Kč/m3. Platba se provádí na
obecním úřadě do 31. 7. 2015.

UŽITEČNÉ INFORMACE
ZE ZÁKONA O VODOVODECH
A KANALIZACÍCH

– vodovodní přípojku pořizuje na své
náklady odběratel vody a stává se také
jejím vlastníkem

– uzávěr vodovodní přípojky je vlast-
nictvím provozovatele (obce), nelze
tedy bez nahlášení provozovateli ne-
oprávněně a bezdůvodně manipulovat
s uzávěrem. Ve vlastním zájmu by měl
každý znát umístění uzávěru své do-
movní přípojky

– ochranné pásmo vodovodu a kanali-
zace – na každou stranu 1,5 m od
vodovodního či kanalizačního řádu
je tzv. ochranné pásmo vodovodu
a kanalizace. Upozorňujeme, že
v ochranném pásmu nelze umisťovat
stavby či jiná podobná zařízení, vy-
sazovat trvalé porosty, provádět te-
rénní úpravy včetně navyšování
materiálu nad vodovodním či kana-
lizačním řádem.

– vodoměry jsou vlastnictvím provozo-
vatele. Ten zajišťuje na své náklady je-
jich opravy a pravidelné výměny a
cejchování. Odběratel je povinen bez-
odkladně nahlásit provozovateli zjiště-
nou poruchu na vodoměru. V případě
poškození vodoměru vlivem mrazu,
vlastník nemovitostí uhradí jeho vý-
měnu za nový v plné výši.

Ing. Pavel Dvořáček 
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Podmínky kácení a prořezávání
stromů rostoucích mimo les upravuje
zákon číslo 114/92 Sb a vyhláška
č. 175/2006, kterou se upravují některá
ustanovení zákona. Dne 15. 7. 2013
vstoupila v platnost novela vyhlášky
o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení č.189/2013 Sb. Novela přináší
zásadní změnu v přístupu ke kácení
stromů a keřů v soukromých zahra-
dách. Majitel zahrady již nemusí žádat
o povolení ke kácení stromů, které
rostou na jeho zahradě. Zahrada je
pro účely této vyhlášky definována
jako pozemek u bytového nebo rodin-
ného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřís-
tupný veřejnosti. Zahrada musí sou-
časně splňovat všechny tyto znaky.
Tyto podmínky nesplňují pozemky
v zahrádkářských koloniích a dále po-
zemek ohraničený pouze živým plotem.

Každý vlastník, který se rozhodne
pokácet zdravý strom rostoucí mimo
les, který má ve výšce 130 cm nad
zemí obvod kmene větší než 80 cm, je
podle zákona 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 vy-
dáno zdarma povolení ke kácení. Vzor
žádosti je k dispozici na webových
stránkách obce. Žádost musí obsaho-
vat: 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.

Ing. Pavel Dvořáček

KÁCENÍ STROMŮ

Na území obce Havlovice je spalo-
vání 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.

SPALOVÁNÍ TRÁVY
A LISTÍ

Sesuv svahu v Habřině způsobila povodeň v roce 2013

Opravený svah podél hlavní silnice v Habřině

Jabloňová alej na Králově kopci



Vznik akce Letní běžkování: V roce
2006 jsem jel společně s partou kama-
rádů do Chorvatska. Zde došlo k sázce,
kterou jsem vyhrál. Na oplátku museli
kamarádi po návratu vyrazit v převle-
cích na Úpickou pouť na běžkách. Vybral
jsem jim sobotu v 18 hodin, tj. čas, kdy
je na pouti nejvíce lidí. Chlapci museli
projet celé úpické náměstí mezi stánky
a kolotoči, dále ulicí Dr. Beneše dolů k lé-
kárně, poté ulicí Pod Městem a nakonec
ulicí Bří Čapků na most u spořitelny. Tím
celá akce skončila. Tento běh považuji za
nultý ročník Letního běhu. Všem lidem
na pouti krom trhovců z Asie, kterým
běžkaři přejížděli přes kabely s elektric-
kou energií, se akce velice líbila. Lidé mi
ji často připomínali a ptali se, co bude
dál. V roce 2010 jsem se společně s par-
tou kamarádů rozhodl, že uspořádáme
podobnou akci tentokrát v Havlovicích,
kde mám chalupu. Mysleli jsme si, že se
závodu účastní jen hrstka nejbližších přá-
tel a kamarádů a byli jsme mile překva-
peni. Prvního ročníku se zúčastnilo přes
20 běžkařů, z toho asi polovina pro nás
zcela neznámých lidí. Počet běžkařů
se každoročně v průměru navyšuje cca
o 10 lidí, za což jsme rádi a motivuje nás
to v další práci. V roce 2014 se běhu zú-
častnilo již téměř 50 běžců. Počet diváků
si ani nedovoluji odhadnout, ale bylo jich
hodně. Areál u hájovny praská ve švech. 

Heslo závodu: „Kdo si neumí udělat
srandu ze sebe, tak jakoby nežil.“ Akce
vznikla především z důvodu, aby se lidé
zasmáli a pobavili.

Termín závodu: První tři ročníky se
akce konala první sobotu v srpnu, po
zhodnocení všech ohlasů a přislíbení větší
účasti, jsme se rozhodli v roce 2014 uspo-
řádat závod o týden déle, tj. druhou sobotu
v srpnu. Tento termín dodržíme i letos,
tzn. že se závod pojede 8. srpna 2015.

Kritéria závodu: Na startu závodu
vyžadujeme několik podmínek. Hlavní
a dle názvu nejdůležitější podmínkou je
mít na nohách běžky, sjezdovky či nějaká
prkénka, která by lyže nahrazovala. Dal-
ším kritériem je být ustrojen do srandov-
ního obleku. V prvním ročníku v r. 2010
jsme požadovali retro oblečení, od to-
hoto jsme následující rok upustili a od
té doby vyžadujeme srandovní oblek
či kostým. Poslední nutností je uběh-
nout alespoň jedno kolečko kolem há-
jovny u Šiškovny v délce asi 500 metrů,
ale doporučujeme běžet kola dvě, aby
se plnohodnotně využil „sníh“ od hasi-
čů. Najdou se i jistí závodníci, kteří si
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LETNÍ BĚŽKY

O nápadité převleky nebyla nouze

V loňském ročníku zvítězili Flinstounovi

Havlovičtí hasiči na běžkování tradičně vyrábějí umělý sníh

(dokončení na následující straně)



v horkých dnech dají závod otázky života
a smrti a uběhnou i tři kola. Tři kolečka
kolem hájovny zatím v celé historii Letních
běžek zdolali pouze tři lidé. Přidá se k nim
letos někdo další? Nebo dá někdo dokon -
ce čtyři okruhy a stane se rekordmanem? 

Zpestření závodu: Každý ročník se
o zpestření závodu postarali místní ha-
siči, kteří na část trati vystříkali pěnu,
která na fotkách imituje sníh. Další lá-
kadlo pro závodníky je skutečnost, že
každý běžec obdrží po zapsání na běžec-
kou listinu tři žetony, které u stánku s ob-
čerstvením promění za tři piva nebo tři
limonády. Od druhého ročníku na kaž-
dém závodě hraje živá hudba, doposud
se o ozvučení postarala vždy country ka-
pela Jen Tak z Trutnova. Pro děti je vždy
připraven skákací hrad, pro dospělé ně-
kolik stánků s občerstvením a pivem.
Letos jsme se rozhodli podpořit dobrou
věc. Do prostorů, kde se shromažďují di-
váci, umístíme několik kasiček s názvem
Dobrovolné vstupné. Vybranou hotovost
z tohoto vstupného pošleme na účet
psího útulku. Který útulek konkrétně
podpoříme, bude v termínu běhu na ka-
sičkách napsáno.

Akce by se nemohla uskutečnit bez
podpory sponzorů, které si moc vážíme
a věříme, že jejich materiální i finanční
sponzoring vytrvá i v dalších letech.

Hodnocení: Každý rok vyhodnocu-
jeme několik kategorií závodu. Vyhla-
šujeme nejmladšího závodníka běhu,
nejstaršího závodníka běhu, nejrychlej-
šího závodníka (vyhodnocen je ten, kdo
uběhne nejrychleji dvě kola) a dále vy-
hlašujeme nejlepší převlek vzestupně od
posledního místa až po vítěze. V roce
2014 jsme upustili od hodnocení od-
borné poroty, ale dali jsme šanci divá-
kům. Ve stáncích s občerstvením diváci
za každé zakoupené točené pivo nebo
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Barbína v krabici na běžkách

malinovku obdrželi žeton, na který
mohli napsat číslo běžce, který se jim nej-
více líbil. Tento žeton pak mohli diváci
vhodit do osudí. Po uplynutí časové lhůty
se hlasy na žetonech sečetly a následo-
valo vyhodnocení.
Výsledky běhu 2014:
nejrychlejší běžec: Ondřej Lelek
nejmladší běžci: Karolínka Vítová,
Šimon Brejcha (5 let)
nejstarší běžec: Miloš Tohola
(nesmrtelnej)
nejlepší převlek: 
3. místo: Barbína v krabici – Jan Hubka
2. místo: Mimoni – Josef Bako,
Anna Vogelová
1. místo: Flinstounovi – Kamil Mach,
Čeněk Mach a Tomáš Budínský

Aleš Andrš

Běžkování se zúčastnily i celé rodiny

(pokračování z předchozí strany)

...LETNÍ BĚŽKY

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

2013 964

2014 986

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
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Každoročně, vždy v lednu vítáme nový
rok hudbou a tancem v hostinci Ame-
rika. Dvakrát ročně jezdíme do polské
Kudowy Zdróje. V tomto roce jsme se za-
jeli podívat ještě do polské Pstražné na
skanzen a Japonskou zahradu. Dále jsme
navštívili Dinopark na Karlově a pochut-
nali si na grilovaných pstruzích. V srpnu
jsme se sešli na Tylově paloučku při dob-
rém masíčku a kávičce s dortíky.

Září je ve znamení Olympiády pro
starší a pokročilé za školou. Rovněž za-
čátkem září jsme byli na krásném výletě
v Praze. Navštívili jsme Český rozhlas
a televizi, Obecní dům a Petřínskou roz-
hlednu. Výlet byl opět nádherný, ač ná-
ročný. Všem se moc líbil. Poděkování
patří proto Jaroslavu Hofmanovi za pří-
pravu výletu a jeho hladký průběh. Také
mnozí senioři chodí pravidelně cvičit do
TJ Sokol. Poděkování patří i obecnímu
úřadu za finanční podporu v naší čin-
nosti.

Letos se pokusíme zajistit divadelní
představení v Pardubicích. Podle zájmu
bychom rádi uspořádali pro seniory po-
čítačové kurzy.

Věra Merxbauerová

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2014

Naši důchodci na výletě v Praze v České televizi

Naši důchodci na olympiádě v našem sportovním areálu

Jedna z disciplín na Olympiádě pro starší a pokročilé

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE

starosta
telefon: 499 784 061, 603 558 845
e-mail: starosta@havlovice.cz

účetní
telefon: 499 784 062
e-mail: ucetni@havlovice.cz

obecní úřad
e-mail: obec@havlovice.cz

webové stránky: www.havlovice.cz

Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY
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SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU

Výroční zpráva k činnosti spolku:
Přátelé českého a moravského folkloru
Hořičky-Křižanov o.s.

V roce 2014 proběhl v obci Havlovice
námi pořádaný již 7. ročník česko-mo-
ravského koštu domácích pálenek a li-
kérů. Ohodnotit téměř 400 vystavova-
ných vzorků a užít si bohatého folklor-
ního programu přišlo do místního
kulturního domu na 300 lidí.

Druhou naší velkou akcí bylo pořá-
dání 1. mezinárodního folkorního festi-
válku v obci Hořičky. Po roční přípravě
zdárně proběhl první ročník festiválku,
na kterém se představilo 9 souborů
z Čech, Moravy, Slovenska a Bulhar-
ska. V 18 vystoupeních se představilo
200 účinkujících. Zároveň s touto akcí
probíhaly staročeské trhy. Ač byl datum
konání 21. 6., počasí bylo spíše říjnové.
Proto 650 návštěvníků bylo pro nás spíše
milým překvapením.

Rád bych tímto poděkoval obci Ha-
vlovice za projevenou podporu při ko-
nání našich akcí a pozval všechny občany
na naše akce v roce 2015. Opět proběhne
košt – 28. 2. 2015 a festiválek bude již
dvoudenní 19.–20. 6. 2015.

S pozdravem
Zdeněk Mencl

předseda spolku

Cimbálová muzika z Červeného Kostelce na koštu

Vítězem 7. ročníku Česko-moravského koštu se stal Ferdinand Hrušecký ze Slovenska

Obsluha na koštu domácích pálenek měla co nabídnout

VOLNÉ POBÍHÁNÍ
PSŮ ZAKÁZÁNO

Na základě obec-
ně závazné vyhlášky
č. 3/2005 platné od
1. ledna 2006 se za-
kazuje volné pobí-
hání psů na veřej-
ných prostranstvích, veřejných ko-
munikacích a na veřejné zeleni.
Porušení této vyhlášky bude klasifi-
kováno jako přestupek a bude tres-
táno pokutou od minimální výše
1 000,– Kč. Přestupkové řízení proti
viníkům bude po prošetření Policií
ČR OO Úpice vedeno na Městském
úřadě v Trutnově.
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V sobotu 7. června 2014 se uskutečnil
již 7. ročník ,,Mistrovství Havlovic v sečení
trávy kosou“. V  kategorii juniorů se ho
zúčastnilo 17 sekáčů, v kategorii seniorů
9 sekáčů, dále 8 štafet (tříčlenných druž-
stev) a 12 jich soutěžilo v sečení srpem.

Hlavní soutěž ovládl Pichův klan z Lib-
ňatova, když na prvních čtyřech místech
byli 3 jeho zástupci. Havlováci zase
ovládli soutěž seniorů, když na prvních
čtyřech místech byli 3 (Hubka Karel, Vik
Milan a Vít Josef). Soutěž v sečení srpem
se stala kořistí rovněž havlovických v po-
řadí Kraus Zdeněk, David Luboš a Ko-
pecký Jiří. I v tomto roce přijeli kosáci
z Dobroslavic u Ostravy, kteří vyhráli
soutěž štafet. Jako vždy bylo zajištěno
občerstvení v podobě různých nápojů a
především uzená kýta na rožni. Početná
divácká kulisa mohla na závěr celé akce
shlédnout zajímavé vystoupení cvičených
králíků v ,,králičím hopu“. Předvedli mimo
jiné skok vysoký, skok daleký a parkur.

Velmi se podařila v pořadí již druhá
Benátská noc, která se za hojné účasti
konala v sobotu 2. srpna 2014 na soukro-
mém pozemku u řeky Úpy pod Výhledem.
Zde se opět za pěkného počasí vyřádili do-
spělí i děti. Bylo vybudováno vyhlídkové
molo, ze kterého návštěvníci sledovali
různé vodní radovánky, příjezd povede-
ných plavidel a příchod havlovického vod-
níka. O občerstvení bylo rovněž všemožně
postaráno. Pro přítomné bylo vybudo-
váno perfektní sezení pod stany. K tanci
a poslechu byla připravena také živá hudba.

Malá skupinka našich zástupců se
30. srpna 2014 účastnila již 4. ročníku
,,Dobroslavického kosení“. V hlavní sou-
těži obsadil krásné 2. místo Jan Čepelka,
v soutěži seniorů byl druhým Jaroslav
Kábrt. Také v tomto roce měli dobrosla-
vičtí celé klání i s doprovodným progra-
mem velice dobře připravené.

Desítka nadšenců se projela 19. září
podzimní krajinou po našem krásném
okolí. Pod sedly ,,burácely“ motory ko-
zích dechů – mopedů a pionýrů a jedné
motorky Jawa.

Pohádková chaloupka u Kleňhů na
Popluži byla v sobotu 29. listopadu svěd-
kem dalšího posezení, spojeného se
soutěží o nejlepší bramborový salát.
Ochutnávalo se 9 vzorků, panovala dobrá
nálada, také i další občerstvení (klobásy,
pivo, víno, lihoviny a pečivo) napomohlo
dobré pohodě při celém průběhu akce.

Zástupci spolku se v závěru roku 2014
účastnili 2. setkání zástupců havlovic-
kých spolků v nové klubovně SDH Ha-
vlovice. Luboš Řezníček 26 sekáčů se zúčastnilo 7. ročníku Mistrovství  Havlovic v sečení trávy kosou

Naši sekáči na Dobroslavickém kosení

Členové Spolku havlovických sekáčů na pramotorkách

SPOLEK HAVLOVICKÝCH SEKÁČŮ
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S kosou se umí kromě Smrťáčka ohánět i havlovický vodník
Zpestřením sečení bylo vystoupení
cvičených králíků v ,,králičím hopu“

...SPOLEK HAVLOVICKÝCH SEKÁČŮ

SPOLEK PŘÁTEL ÚPĚNÍ

V sobotu 14. června 2014 ve 12.00
hodin odstartoval Havlovický vodník
další ročník Úpění na řece Úpě. Jedná se
o recesistickou akci, kterou založila parta
nadšenců již v roce 1975. S malou pře-
stávkou pokračuje dodnes. Na trasu
11 km dlouhou korytem řeky Úpy od Šiš-
kovenského mostu v Havlovicích do Ra-
tibořic se vydalo devět plavidel s asi 30
odvážnými řekoplavci. Všichni zdárně
spluli Viktorčin splav. Slavnostní vyhlá-
šení a předání cen proběhlo tradičně na
Pohodlí. Občerstvení a kapela zapříčinily
skvělou atmosféru a nikomu se nechtělo
odejít.

Letošní 33. ročník se opět bude konat
za jakéhokoliv počasí a stavu vody v naší
řece. Úpění se bude konat 13.června
2015. Start je jako každý rok v pravé
poledne od Šiškovenského mostu. Další
a přesné informace budou doplněny
před akcí na internetových stránkách
www.upeni.cz

Věříme, že se přijdete zúčastnit nebo
podívat a to v hojném počtu.

Spolek přátel Úpění

Plavidla na 32. ročníku Úpění na řece Úpě

Každé plavidlo musí pokořit Viktorčin splav v Ratibořicích
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Chodba obecního úřadu v době rekonstrukce

Odstraňování betonového překladu spojujícího obecní úřad s prodejnou

Původní WC byly přebudovány na technickou  

Bourací práce v kanceláři účetní Bylo nutné opravit vnitřní omítky ve všech   

Vlhké zdivo po odstranění dřevěného obložení

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU V ROCE 2014



   místnost

  místnostech
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Podsekávání obvodových zdí a vkládání izolace proti zemní vlhkosti

Zateplování venkovní fasády polystyrénem

Původní okna byla nahrazena plastovými s izolačním trojsklem



Jaký byl rok 2014 na našem hradě? Jak
hodnotíme uplynulé období? To bych
chtěl v následujících řádcích čtenářům
povědět. 

Dá se říci, že od roku 2008, kdy jsme
poprvé zatli sekery do náletových dřevin
v příkopě hradu, je každý rok nějakým
způsobem přelomový a pro hrad neoby-
čejně důležitý. Od roku 2012, kdy byla
zpracována a schválena projektová doku-
mentace, nabírá vidina záchrany hradu
Vízmburk stále jasnější podoby. V roce
2014 došlo ke dvěma zásadním rozhod-
nutím. Po mnoha letech zákazu vstupu se
nádvoří hradu stalo poprvé oficiálně
přístupné. Opravy hradu se mohou reali-
zovat svépomocnou prací nadšených
brigádníků pod dozorem pracovníků
Národního památkového ústavu. Obě
tato rozhodnutí přispěla k razantnějším
záchranným pracím. V červnu jsme o ví-
kendech zahájili brigádnickou činnost.
O prázdninách se na hradě pracovalo
nepřetržitě až do Vízmburských slav-
ností. Během 4 měsíců jsme svépomocí
přizdívali západní hradbu a západní
část věže. Nově jsme zdili nádvorní líc
věže až do výše 2 metrů. Koncem prázd-
nin jsme se pustili do vyčištění severní
části věže směrem k parkánu. Tam jsme
dosáhli výše 2,5 m. Vykonali jsme práci
rozpočtovanou na 900 tisíc Kč. Během
těchto prací jsme spotřebovali takřka
40 m3 kamene, velké množství suti
a 25 m3 písku. Suť jsme prosívali a po-
užívali ve formě písku a kamene do vnitř-
ních výplní věže. Pracujeme podle schvá-
lené středověké receptury. V roce 2014
jsme získali 150 tisíc Kč od Králové-
hradeckého kraje, 120 tisíc Kč od
obce, kámen v hodnotě 50 tisíc Kč od
NPÚ a zhruba 70 tisíc Kč od soukro-
mých a firemních dárců. Na naši činnost
nám přispěly i některé okolní obce,
města a Svazek obcí Jestřebí hory. V říj-
nu jsme obdrželi 200 tisíc Kč od Nada-
ce ČEZ na vybudování muzea v naší
škole.

A jak šel rok 2014?
Počátek roku 2014 nebyl nikterak pří-

znivý. V únoru si neznámý zloděj odnesl
část plechování nové střechy a tento čin
nás stál zhruba 25 tisíc Kč. Bohužel bylo
tedy nutné udělat změny v již realizova-
ném projektu, což mě stálo hodně večerů
strávených u počítače. Nicméně změnu
se povedlo vyřídit a v červnu jsme získali
dotaci 1,1 mil. Kč a splatili půjčku, kte-
rou jsme měli na realizaci zastřešení
v roce 2013.
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SDRUŽENÍ PRO VÍZMBURK V ROCE 2014

O brigádníky není na hradě nouze

Jedna z mnoha brigád na hradě Vízmburk

Vyzdívání původně pobořené hradní věže

(dokončení na následující straně)
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Obrovským úspěchem bylo 5. místo
v celostátní soutěži veřejných sbírek
Máme vybráno. Během 5 dnů hlasovalo
pro naši sbírku zhruba 10 000 uživatelů
mailové adresy. Naše sdružení tak získalo
na opravu hradu 5 tisíc Kč. V úterý
27. května jsme se zúčastnili slavno-
stního předávání ocenění, které se konalo
v dominikánském klášteře v Praze. 

V sobotu 10. května se konalo zahájení
sezóny na Vízmburku pod názvem De-
vatero řemesel. Již podruhé mohli ná-
vštěvníci prožít starodávný trh. Akce byla
věnována období kolem roku 1866. Vy-
stoupila zde kapela Klapeto a Manové
Přemysla Otakara tentokrát v oblečení
z Prusko-rakouské války. Úpičtí střelci
zde měli střelnici a manželé Nešněrovi
a spol. předvedli módní přehlídku v do-
bových šatech. Zhruba 500 návštěvníků
se přišlo podívat též na nové zastřešení
hradu, které bylo zhotoveno na podzim
roku 2013.

V sobotu 7. 6. se uskutečnil na hradě
již šestý Dětský den. Pro děti zde byly
připraveny pohádkové úkoly. Během
odpoledne děti shlédly dvě loutková
představení od Trubadůra z Kornelia.
K dispozici byl i skákací hrad. Soutěžní
kartičku si vyzvedlo 109 dětí, které za
splněné úkoly dostaly balíčky se slad-
kostmi a drobnými hračkami. Každý si
tak přišel na své. Během odpoledne
prošlo hradní branou na nádvoří asi
80 návštěvníků, které zajímal nový zre-
konstruovaný stav hradu. Na akci celkem
dorazilo okolo 250 návštěvníků.

Ve čtvrtek 12. června se konala verni-
sáž výstavy Hrad Vízmburk – tajemství
a poklady v Polici nad Metují. Byla to po-
slední putovní výstava o hradu.

Od 13. do 18. července 2014 se konal
první historický tábor pro děti od 7 do 13
let. Děti spaly v ubytovně TJ Sokol Ha-
vlovice, jedly v místní škole a většinu
času trávily na hradě Vízmburk. Vyrábě-
ly batikované šátky, odlévaly sádrové
kachle, vyráběly drobnosti z přírodnin,
opékaly vuřty atd. Seznamovaly se s his-
torií a se starodávnými řemesly. Většina
dětí se už těší na příští tábor, který se
bude konat opět letos.

O víkendu 6.–7. září se uskutečni-
ly již 7. novodobé slavnosti na Vízm-
burku. Během dvou dnů navštívilo náš
hrad 450 lidí. V sobotu shlédli středově-
kou kapelu Rebule, alchymistu Bavora
Rodovského a šermíře ze skupiny Servus
Bellum. V neděli pak po krásném prů-
vodu se představili Manové Přemysla

...SDRUŽENÍ PRO VÍZMBURK V ROCE 2014
(pokračování z předchozí strany)

Otakara a tanečnice Yalla Raqs. Z prasta-
rých ručnic stříleli šermíři ze skupiny
Ser vus Bellum. Krásné počasí nám přálo
a návštěvníci mohli být spokojeni. Pří-
chozí obdivovali letošní stavební opravy
na věži. Na své si přišli též obdivovatelé
střelby z kuší a luků. Úpičtí střelci tady
měli opět svoji střelnici.

Během podzimu jsme připravovali bu-
doucí minimuzeum s názvem Okénko
do historie naší obce. Expozice bude
věnována nejen hradu Vízmburk, ale
i našim slavným rodákům a historii obce. 

A co nás čeká v roce 2015?
V sobotu 25. dubna se uskuteční slav-

nostní otevření minimuzea. Dále bu-
deme opět pořádat tradiční kulturní akce
na hradě. Budeme pokračovat ve sta-
vební obnově hradu. Připravujeme též

V loňském roce se podařilo vyzdít část hradní věže

velký česko-polský projekt na realizaci
celého zastřešení hradu. Tento projekt
společně s městy Červený Kostelec a Za-
bkowice Slaskie budeme podávat do
výzev Euroregionu Glacensis. Jednáme
o zvýšení věže a zpřístupnění věže jako
vyhlídky. 

Úkolů a práce je před námi ještě dost.
Věříme však, že společným neutuchají-
cím nadšením dojdeme ke kýženému cíli
– záchraně a zpřístupnění hradu Vízm-
burk pro další generace. 

Za naše sdružení moc děkuji všem
příznivcům hradu, kteří nám fandí, při-
spívají a pomáhají. Držte nám palce
a přijďte se k nám podívat.

Mgr. Jaroslav Balcar
Místopředseda Sdružení pro Vízmburk

Na podzim vzniklo v podkroví školy minimuzeum věnované nejen hradu Vízmburku,
ale i našim slavným rodákům a historii obce



   Činnost Sboru dobrovolných hasičů
v Havlovicích byla v tomto roce značně
rozsáhlá a rozmanitá. Posuďte sami:

Začátkem roku se již tradičně konala
výroční valná hromada. Jednání se usku-
tečnilo 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.

Parta nadšenců, milujících hasičský
sport, uspořádala soutěž netradičně v zi-
mě a nás neodradilo ani chladné počasí
a samozřejmě jsme přislíbili účast. Hned
druhý den po výroční valné hromadě
jsme vyrazili na první letošní soutěž do
vesnice Ráby v Pardubickém kraji pod
Kunětickou horu. Trochu jsme si v zim-
ním čase zasportovali, shodili nabraná
kila po svátcích a poměřili síly s dalšími
čtyřiceti soutěžními kolektivy. Náš vý-
borný výkon nám přinesl bramborovou
medaili.

1. 2. jsme vyjeli k našemu letošnímu
prvnímu zásahu. Jednalo se o vytažení
osobního vozidla, které sjelo mimo ko-
munikaci.

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 pro-
vedli výcvik nositelů dýchací techniky
v polygonu na HZS v Trutnově a u okol-
ních sborů jsme opětovali jejich návštěvu
na naší výroční valné hromadě.

První sobota měsíce března je již řadu
let spojena s hasičskou zábavou a vepřo-
vými hody v havlovickém kulturním
domě. O lístky je v posledních letech ne-
uvěřitelný zájem a místenky byly rozpro-
dány již začátkem měsíce ledna. Návště-
vníci této zábavy si již tradičně mohli vy-
chutnat výborné jídlo v podobě vepřo-
vých hodů a užít si bohatou tombolu,
zpestřenou o slosovatelnou vstupenku

o krásný LCD televizor. Večer byl zpe-
střen netradičním vystoupením skupiny
Aquaboys v podání našich členů.

Měsíc březen patří také celorepubli-
kové soutěži Požární ochrana očima dětí.
Žáci naší základní a mateřské školy do
této soutěže přispěli řadou výtvarných
a literárních prací a opět uspěli řadou vý-
borných 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 od-
měny za jejich krásné výkresy a literární
práce.

Na konci měsíce dubna jsme také již
tradičně postavili hranici na poli vedle
sportovního areálu a pořádali pálení ča-
rodějnic. Akce je mezi havlovičáky velice
oblíbená, o čem svědčí vždy velká účast
místních občanů a dalších návštěvníků
z okolních obcí. Naši členové připravili
pro příchozí kromě velké hranice i bo-
haté občerstvení a nově hudbu k posle-
chu a k tanci.

Od začátku měsíce května jsme se
každý týden věnovali tréninkům na ha-
sičské soutěže. Soutěže letní sezony
odstartovaly 16. května v sousedním
Maršově, kde se konala okrsková soutěž.
Zde se oběma týmům mužů velice dařilo.
Obsadili jsme první a druhé místo.

Pro rok 2014 však bylo naší prioritou
účastnit se především soutěží Východo-
české hasičské ligy. Celý seriál čítal
12 soutěží po celém východočeském
kraji, kdy průměrná účast na každé sou-
těži byla 32 kolektivů mužů a 12 kolek-
tivů žen. Ostudu naší obci jsme i na takto
kvalitní lize v žádném případě neudělali
a některými výkony jsme se jako v přede-
šlých letech dokázali přiblížit špičkovým
výkonům ligových mužstev.

6. září jsme byli pořadateli soutěže
v požárním útoku. Soutěž byla zařazena
do seriálu soutěží Východočeské hasičské
ligy. Za krásného počasí se soutěže zúča-
stnilo 22 týmů mužů a osm týmů žen.
U našeho soutěžního družstva mužů
se potvrdila smůla a prokletí domácích
kolektivů a proto družstvo obsadilo až
19. místo. 

Celkově se nám ani v celé sezoně
nedařilo tak, jak bychom si představo-
vali. Zúčastnili jsme se všech pořáda-
ných závodů Východočeské hasičské
ligy, kde jsme v konečném hodnocení
obsadili v kategorii mužů 17. místo ze
všech 64 ligo vých kolektivů. A co se týká

HAVLOVICKÉ NOVINY26

ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2014

Hasiči zajišťují občerstvení i o čarodějnicích

Naši hasiči – skupiny Aquaboys

(dokončení na následující straně)



dosažených časů, mužům se letošní rok
podařilo několikrát atakovat osmnácti
sekundovou hranici, ale bohužel překo-
nat se ji nepodařilo. Uvidíme opět v další
sezoně. 

Mimo ligové soutěže jsme se ještě zú-
častnili několika pohárových soutěží
v našem i sousedním okrese.

Začátek měsíce června patřil v našem
podání také dětem. Ve sportovním areálu
se konal dětský den. Přispěli jsme také
jedním ze stanovišť s hasičskou témati-
kou k jeho zdárnému průběhu. 

Náš sbor nemohl chybět 21. června
v Maršově u Úpice, kde místní SDH osla-
vil 130 let od svého založení. Večerní zá-
bavy se pak stihli zúčastnit i členové
soutěžního družstva, kteří celý tento den
reprezentovali náš sbor na soutěži v Le-
tohradu.

27. června jsme pro zájemce uspořá-
dali cyklovýlet do Mezilečí. Ostatní, kteří
nejeli na kole, dorazili do cíle, jímž byl
penzion Klídek, autem. Hlavním důvo-
dem výletu bylo poděkování všem, kteří
se podíleli na hladkém průběhu hasičské
zábavy. Pro všechny zde bylo připraveno
opečené selátko přímo z rožně a mnoho
dalších pochutin. Společná akce se velice
vydařila a všem se moc líbila.

16. srpna jsme se v dopoledních hodi-
nách sešli u hasičské zbrojnice, abychom
naleštili a nazdobili naše zásahová vozidla
a doladili připravovaný svatební zátah.
Důvodem byla svatba našich členů Zuzky
Žďárské a Tomáše Prouzy. Zátah pro no-
vomanžele jsme uskutečnili v Trutnově. 

30. srpna jsme byli povoláni operač-
ním střediskem HZS k odčerpání vody ze
soukromého rybníka u Mílů. Při opra-
vách poškozeného vodovodního potrubí
hrozilo protržení hráze a zaplavení ro-
dinného domu.

10. září jsme opět vyjeli k zásahu, ten-
tokrát k požáru lesního porostu v loka-
litě lesoparku Dlouhé Záhony v Úpici. Po
příjezdu na místo bylo zjištěno, že se
jedná o námětové cvičení, jehož úkolem
bylo nacvičení a provedení dálkové do-
pravy v náročném terénu.

17. října jsme byli v 16.45 hodin povo-
láni naším svolávacím zařízením k po-
žáru lesní hrabanky v části obce na Pod-
hradí. Vzhledem k náročnosti terénu
jsme se dostali cca 200 m od místa zá-
sahu. Pro hašení bylo použito ručního
nářadí a džberové stříkačky.

Koncem měsíce listopadu jsme pro-
vedli vyčištění našich dvou party stanů,
aby byly opět připraveny na příští sezónu. 

Závěrem roku jsme provedli úklid ga-
ráží a zazimování techniky. Kolektiv jsme
stmelili malým posezením v naší klu-
bovně.

Krátce k dalším činnostem, které jsme
v tomto roce provedli: několikrát jsme
zajistili pronájem našeho party stanu
v širokém okolí, umyli jsme komunikaci
a asfaltové hřiště za školou a také jsme
zhotovili pěnu na letním běhu na lyžích. 

Důležitým článkem našeho sboru jsou
také naši zasloužilí hasiči. Olda Feist,
Luďa Astr a Vašek Kosinka se aktivně
zúčastňují setkávání těchto členů, které je
pořádáno jak okresním, tak krajským
SHČMS. Jejich setkání je vždy spojeno
s návštěvou zajímavých míst a organizací
v našem kraji (např. pivovar, automo-
bilka, muzeum nebo ZOO).

Závěrem této zprávy bych chtěl podě-
kovat všem členům a členkám, kteří se
podíleli na zajištění akcí pořádaných sbo-
rem dobrovolných hasičů, dále pak na
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Pravá hasičská svatba

(pokračování z předchozí strany)

Naši hasiči na soutěži Východočeské hasičské ligy

údržbě a opravách techniky a na jiných
akcích spojených s hasiči. Poděkování
dále patří všem členům soutěžního druž-
stva, 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 mate-
riálními dary. Hlavní poděkování patří
Obecnímu úřadu v Havlovicích, v čele se
starostou Ing. Pavlem Dvořáčkem, za ne-
malé finanční prostředky, bez kterých by-
chom tuto práci nemohli vykonávat.
TO BYL ROK 2014 …………………

Martin Dvořáček 
velitel

SDH Havlovice
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Vážení spoluobčané a přátelé myslivosti,
dovolte nám, abychom vás seznámili

s činností Mysliveckého sdružení Bar-
chovan za uplynulý rok. Největší naší
akcí v roce 2014 byla oprava střechy na
Tylově paloučku. Rozsáhlá oprava byla
uskutečněna za finanční pomoci Obec-
ního úřadu v Havlovicích. Za tuto vý-
znamnou pomoc bychom rádi touto
cestou ještě jednou obci poděkovali.

Jako každý rok jsme kromě prací spo-
jených s opravami a zajištěním provozu
Tylova paloučku zaměřili své úsilí na péči
a hospodaření se zvěří. Srnčí zvěř pravi-
delně přikrmujeme a odlovy zaměřujeme
na udržení stavů na přijatelné úrovni.
Černou zvěř, která nám působí stále velké
problémy tím, že škodí na zemědělských
kulturách, lovíme celoročně tak, jak nám
to dovolí počasí a přítomnost zvěře v re-
víru. Hlavní problém vidíme v tom, že
v naší honitbě ubylo porostů, ve kterých
se tato zvěř zdržuje. Ta pak odchází do
sousedních revírů, kde jsou pro ni pod-
mínky příznivější. Pouze v období, kdy
vzroste kukuřice a ostatní zemědělské
plodiny, se k nám z okolních revírů vrátí.
Bohužel zrovna v těchto plodinách se
nedá lovit. Po sklizni se černá zvěř opět
stáhne do lesních komplexů, které jí více
vyhovují, a naši honitbu částečně opustí.

Kromě spárkaté zvěře zaměřujeme
naši pozornost na kachny divoké. Ty se
ve větším množství vyskytují po celém
toku řeky Úpy, která honitbou protéká,
i na samostatných vodních plochách. Na
několika místech je přikrmujeme a umis-
ťujeme hnízdní budky v okolí vodních
ploch po celém našem revíru. 

Jak jsme již v úvodu zmínili, na Tylově
paloučku proběhla v minulém roce kom-
pletní rekonstrukce střechy. Značnou
část prací jsme provedli svépomocí, fi-
nální položení krytiny provedla odborná
firma. Zabezpečili jsme také sklad dřeva
u chaty, neboť se nám opakovaně usklad-
něné dřevo ztrácelo. Vzhledem k tomu,
že je chata na trase procházek vás, oby-
vatel Havlovic, byli bychom rádi za jaké-
koliv upozornění na neobvyklé aktivity
v jejím okolí. Pro letošní rok plánujeme
pokračovat v opravách Tylova paloučku.
V plánu máme provést nátěr celé chaty,
opravu sociálního zařízení a úpravy
vnitřních prostor.

Tak jako každý rok jsme uspořádali pro
veřejnost Myslivecký ples. Myslivecká
tombola a kuchyně tradičně přilákala
velké množství návštěvníků. Doufáme, že
ples splnil očekávání všech přítomných,
a že se těší na letošní ples, který již při-

MYSLIVCŮV ROK

pravujeme. Za dlouholetou obětavou
práci pro myslivost bylo v loňském roce
oceněno pět našich členů vyznamenáním
Českomoravské myslivecké jednoty.
Tímto bychom jim rádi pogratulovali.

Závěrem bychom rádi jménem všech
členů Mysliveckého sdružení Barchovan

poděkovali za spolupráci všem lidem,
kterým není stav naší přírody lhostejný a
popřáli jim v letošním roce hodně štěstí,
zdraví a pohody.

Myslivosti zdar!
Za MS Barchovan

Petr Formánek a Jaroslav Grulich

MS Barchovan Havlovice – společné foto

Myslivci vyznamenaní oceněním Českomoravské myslivecké jednoty

Zasloužený odpočinek po brigádě
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Sultánci Havlovice reprezentují mo-
derní sport se psy, který je založen
na bezchybném překonávání překážek
v nejrychlejším čase. 

Jádro našeho spolku tvoří již zkušené
týmy, které běhají v nejvyšší kategorii A3
a dále psovodi s mladými psy, které se na
sportovní dráhu připravují. Z plemen
psů na našich trénincích nejčastěji uvi-
díte border collie, ale také špice a šeltie.
Různý je i věk psovodů, od dětí přes
juniory, až po dospělé. Agility je v této
oblasti velmi demokratické, protože ne-
záleží tolik na fyzické zdatnosti psovoda,
jako na souhře a motivaci psa.

V Havlovicích jsme uspořádali troje
závody agility – v květnu, srpnu a říjnu.
Závody měli též mezinárodní účast.
Přijeli k nám závodníci ze Slovenska
a Polska. Zakoupili jsme nové skokové
překážky a vyrobili boudičky na odklá-
dání psů.

Účastnili jsme se celé řady závodů.
Irena Kochová s Keenem a Míša Stano-
vičová s Noisou vyhrály závody v Olo-
mouci a Přerově, Pavel Košek s Bajty
v Třebíči a Jičíně, s Audim vyhrál finále
large na kvalifikačních závodech ve Fren-
štátě pod Radhoštěm a kvalifikoval se do
reprezentace. Irena Kochová s Tepíkem,
Bertíkem a Keenem zajela do Legnického
Pole v Polsku, kde skončila na bedně ve
všech bězích. Míša Stanovičová s Noisou
vyhrála závody v Blešně. Svá vítězství
si užila i Jana Manychová, Klára Many-
chová, Míra Nymburský, Zuzka Souku-
pová, Katka Soukupová, Jarča Vítová
a Bára Štefanová.

Na mistrovství republiky border collií
ve Strážnici jsme postavili družstvo Sul-
tánci Havlovice (Miroslav Nymburský
s Nellou, Míša Stanovičová s Noisou,
Pavel Košek s Audim a Bajty) a vyběhali
v jumpingu 3. místo. Na European Open
v maďarském Taszaru Pavel Košek
s Audim získal zlatou medaili pro Čes-
kou republiku v jumpingu jednotlivců
mezi 379 týmy. Zuzka Soukupová
s Carin se stala v Litoměřicích vicemi-
stryní republiky mládeže ve družstvech. 
Články našich členů se objevily na strán-
kách časopisu Psí sporty.

K vidění jsme od jara do podzimu při
trénincích na havlovickém pěstěném
trávníčku ve sportovním areálu, v zim-
ním období se připravujeme v jezdecké
hale ve Svobodě nad Úpou.
Podrobné informace o nás naleznete na
http://www.sultanci.cz

Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek

AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2014

Klára Manychová a Banny

Na European Open v maďarském Taszaru Pavel Košek s Audim získal zlatou medaili

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 plat-
ném znění a to na úseku:

1. přestupků proti veřejnému pořádku uvedenému v § 47 § 49
2. přestupků proti občanskému soužití uvedenému v § 49
3. přestupků proti majetku uvedenému v § 50
4. ostatních přestupků proti pořádku ve státní správě a samosprávě uvedených v § 48

V případě spáchání uvedených přestupků doporučujeme vždy obrátit se na Poli-
cii ČR obvodní oddělení v Úpici k sepsání protokolu. Ten bude následně postou-
pen k vyřešení městu Trutnov.

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ



Činnost MO ČRS Havlovice se v roce
2014 zaměřila na výrobu rybích násad,
práci s mládeží a na zahájení oprav ně-
kterých našich zařízení.

MO v loňském roce obhospodařovala
celkem 10 chovných a 1 sportovní revír.
Koncem roku 2014 nám byla dána výpo-
věď MÚ ve Rtyni v Podkrkonoší na ryb-
ník „Panský“. Ten musel být ještě před
zimním obdobím vypuštěn a sloven.

Dále v loňském roce byl zjištěn průsak
(únik) vody ze spodního rybníka v Mar-
šově u Úpice. Ihned na jaře bude prove-
dena prohlídka hráze rybníka a bude
stanoven rozsah potřebných prací na
opravu hráze. Další nutnou opravu po-
třebuje rybník „Mostolinka“, kde v mi-
nulých letech došlo k sesuvu některých
částí břehů.Tyto břehy bude nutno zpev-
nit pomocí ztraceného bednění a dále
provést oplocení tohoto objektu.

Loňská mírná zima nebyla pro chov ryb
moc vhodná. Brzy z jara se projevila zvý-
šená aktivita létajících predátorů volavek,
kormoránů a dále norků, pesků a tchořů.

Na jaře byly sloveny komorové ryb-
níky a jejich obsádka byla vypuštěna do
chovného rybníka „Jindra“. Z důvodu
malého množství zakomorovaných ryb
bylo nutné dokoupit kapra jednoletého,
dvouletého a tříletého a tímto doplnit ob-
sádku rybníku „Jindra“. Některá zakou-
pená násada byla ve špatném zdravotním
stavu, což se projevilo až v průběhu jara
velkým úhynem.

Díky nepřízni počasí v průběhu roku
bylo v říjnu sloveno pouze 43 q ryb a to
hlavně kaprů, línů, amurů, candátů a bílé
ryby. Všechna slovená ryba byla vytří-
děna a část byla znovu zakomorována.
Kapr do 1,5 kg byl v množství 1500 ks
vysazen do sportovního revíru „Podhájí“
ve Velkých Svatoňovicích. Občanům by-
lo prodáno 445 ks kapra v celkové váze
810 kg. Zarybňovací plán pro rok 2014
nám ukládal vysadit 2500 ks kaprů
a 600 kg pstruhů pro revír Úpa 4.

V roce 2014 měla naše organizace do-
spělých členů 500, z toho 49 žen. Mládež
od 15 do 18 let čítá 20 rybářů. Ke konci
roku 2014 jsme měli 35 mladých členů do
15 let, kteří se scházejí 1x měsíčně. Jsou
rozděleni do dvou kroužků. Každý rok
pro naši mládež pořádá organizace rybář-
ský tábor ve Zdechovicích. Začátkem září
pořádáme  na rybníku „Jindra“ rybář-
skou olympiádu žen a mládeže do 15 let.

V současné době probíhají přípravy na
jarní práce na našich zařízeních, příprava
členské schůze v březnu a následně i další
rybářské zábavy v KD v Havlovicích.
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ČINNOST MO ČRS HAVLOVICE V ROCE 2014
Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ

v Havlovicích, zejména starostovi ing.
Pavlu Dvořáčkovi, za podporu naší MO
ČRS. Všem složkám a občanům obce

Ryby se převážejí do sádek

Výlov chovného rybníka Jindra v Havlovicích

Rybáři se musí při výlovu pěkně ohánět

přeji hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v roce 2015.
Petrův zdar Ladislav Středa

předseda MO ČRS
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V uplynulém roce 2014 naši organi-
zaci navštěvovalo 35 dětí ve věku 8–15 let
vedených ve dvou kroužcích. Scházely
se jedenkrát za měsíc pod vedením ve-
doucích.

V zimních měsících se děti seznámily
se základy rybářského řádu, základy ry-
bářské techniky a poznáváním ryb našich
vod. Tyto znalosti jsou nutné k získání
povolenky k rybolovu.

V měsíci dubnu byl uspořádán výlet
na kolech s lovem ryb na řece Úpě.

Květnová schůzka se konala na ryb-
níku Podháj jako celodenní lov ryb se zá-
zemím v chatkách naší organizace.

V červnu byl uspořádán mezi dětmi
velice oblíbený čtyřdenní rybářský tá-
bor na soukromém revíru ve Zdechovi-
cích nedaleko Přelouče. Oblíbenost po-
tvrzuje účast 23 dětí a úlovky kapra
obecného. (92 kusů nad 50 cm, největší
měřil 87 cm).

Po letních prázdninách v měsíci září se
tradičně konaly závody mladých rybářů
z kroužků naší organizace. Celkem sou-
peřilo 26 dětí, cenu získal každý zúčast-
něný. 

Říjnová schůzka se uskutečnila na řece
Úpě nedaleko rybárny, se zaměřením na
lov přívlačí.

Listopadový lov ryb na revíru Podháj
byl zpestřen opékáním špekáčků.

V prosincové schůzce se děti učily
správně vyplnit sumář úlovků a do-
cházek. Vyplnění a odevzdání tohoto
sumáře patří mezi povinnosti každého
rybáře.

Na zpestření schůzek mladých rybářů
se v nemalé míře podíleli sponzoři : Obec
Havlovice, Svazek obcí Jestřebí hory,
Autoslužby MB Vítězná – Kocléřov,
BARO Úpice, Strko – Josef Středa,
Sezet Hajnice, Kovovýroba Pavel Fic-
bauer Hajnice. Všem patří velký dík za
podporu mladých rybářů.

Poděkování patří také všem vedoucím
kroužků, kteří mládeži věnují svůj čas
a připravují akce pro mládež.

L. Vojtěch,
vedoucí mládeže MO ČRS Havlovice

ČINNOST MLADÝCH RYBÁŘŮ Z MO ČRS HAVLOVICE V ROCE 2014

Rybářské závody mládeže na rybníku Jindra

Kapr obecný ulovený ve Zdechovicích

Společná fotka účastníků rybářského tábora mládeže ve Zdechovicích



HAVLOVICKÉ NOVINY32

„Letošní článek do Havlovických no-
vin o naší TJ tentokrát psát nebudu.
Abych se stále neopakoval. Chci, aby byl
jiný, originální.“ Tak ukončil svoji po-
bídku na poslední výborové schůzi TJ
předseda Jarda Balcar a dlouze se zadíval
na mě.

„No jo, tak jó, pokusím se … Co třeba
takhle.

Není to tak dávno, co se mi zdál pra-
podivný sen. … Vracím se po mnoha le-
tech z ciziny. 

Už se moc těším na rodné Havlovice,
příbuzné, známé. A taky na sportovní
areál a tělocvičnu. Vždyť tam jsem strávil
kus svého života, odbrigádničil stovky
hodin, prožil nezapomenutelná spor-
tovní klání a poznal prima kamarády.

Přejíždím most, pod skálou uhýbám
doleva, míjím školu a … co to, kde to
jsem !?  Tohle že je náš sportovní areál ?
Chlouba Havlovic. Místo pro relax
a sportovní vyžití místních i příchozích
ze širokého okolí. Nevěřím svým očím.

Na kluzišti skládka dřeva a stavebního
materiálu, na fotbalovém hřišti vysoká
neposekaná tráva a jedna krtina vedle
druhé. Zábradlí rezaté, zbytky rozbi-
tých reklam se pohupují ve větru. Dětské
hřiště v dezolátním stavu, dráhy na mi-
nigolf nefunkční, popraskané. Alespoň
že na kurtech vidím nějaký pohyb. Ale
pozor, to jen sběrači kovů odmontovávají
poslední díly oplocení. Vedlejší travnaté
hřiště už zas vypadá jako neudržovaná
louka. 

Naštěstí je otevřen alespoň stánek
s občerstvením. Zamířím tedy tam.
Mrzutý prodavač mi nemá skoro co na-
bídnout. Příští týden totiž končí. Nájem
je vysoký a lidi sem už vlastně nic ne-
táhne. Dozvídám se, že před mnoha lety,
kdy areál vzorně fungoval, nastal jakýsi
zlom. Dlouholetý správce a duše dění
v areálu Miloš Tohola dostal fotbalovou
nabídku, která se neodmítá. První bran-
kař v FC Barcelona. Jeho novým domo-
vem se tedy stal Pyrenejský poloostrov.
Předseda TJ Jarda Balcar po dostavbě tře-
tího patra Vízmburku neodolal nabídce
a stal se kastelánem na Karlštejně. Výbor
se nepodařilo doplnit. Nikdo z mladších
neměl chuť jmenované nahradit. TJ po-
stupně přestala fungovat. V areálu se vy-
střídalo několik pochybných nájemců
a dopadlo to, jak to dopadlo.

A ještě ke všemu tady slyším nějaký ší-
lený rámus … Crrrrr … Crrrrr !!!

Vysvobozuje mě budík. Chvíli trvá,
než se vrátím do reality. Ano, je to tak.

ZPRÁVA O TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2014 (TROCHU JINÁ…)

(dokončení na následující straně) Závěr cvičebního roku se Šlapeťáky v bývalém písníku

Na Štědrý den si mohly děti vyzkoušet ve sportovním areálu novou nafukovací trampolínu

Úspěšná reprezentace TJ Sokol na okresním kole Zimního pětiboje
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Píše se skutečně rok 2015. A tohle
všechno byl naštěstí jen zlý sen.

Abych si to potvrdil, otvírám internet.
Na stránkách www.havlovice.cz v sekci
sport napočítám na padesát příspěvků
z činnosti TJ Sokol Havlovice v roce
2014. K těm největším tradičně patřily
fotbalové turnaje Hapo, Hapostar a Ha-
posuperstar, turnaje volejbalové, nohej-
balové a streetbalové, pochod Václavice
– Havlovice, dlouhodobé soutěže v te-
nise, minigolfu, stolním tenise atd. Cvi-
čení v nově zrekonstruované tělocvičně
probíhalo v podobném rozsahu jako
v minulých letech. Tělocvičnu navíc vy-
užívaly i jiné zájmové skupiny z Havlovic
i z okolí. Velmi slušně fungovala díky
práci manželů Balcarových i ubytovna TJ
nad tělocvičnou. Zisky z ubytovny, pro-
nájmu sportovního areálu a prodeje ve
stánku byly i v loňském roce zpětně in-
vestovány do zvelebení sportovišť a ma-
jetku TJ.

Nad tělocvičnou byla opravena stře-
cha, v ubytovně proběhla modernizace
umyvárny a WC. V areálu za školou
došlo ke stabilizaci základů provozní
budovy. Mezi stromy u řeky vyrostlo
malé dětské lanové centrum. Kolem
prodejního stánku byl položen nový
pochozí povrch, opraveno bylo i písko-
viště na dětském hřišti. Tam se také
podařilo v prosinci zrealizovat největší
investiční akci loňského roku. Dětem zde
bude od jara sloužit velká nafukovací
trampolína. Jedná se o unikátní herní
prvek, který je ve zdejším regionu zcela
výjimečný. Všichni se mají opravdu na co
těšit.

Kdo má oči otevřené, musí uznat, že
TJ Sokol Havlovice, která před rokem
oslavila na slavnostní akademii v KD
100 let své existence, určitě ostudu naší
obci nedělá. Právě naopak. Především
nově příchozí turisté a sportovci nešetří
superlativy při hodnocení areálu za ško-
lou. Lidé se naučili do Havlovic jezdit
a užívat si zde svůj volný čas. Z toho pro-
fituje nejen TJ, ale určitě i další subjekty
v obci. Spokojenost všech, kteří využívají
naše sportoviště, těší i zavazuje. Přede-
vším je však podmíněna soustavnou
a náročnou prací lidí, pro které je TJ
Sokol Havlovice srdeční záležitostí
a uznání příchozích tou největší odmě-
nou.

Kéž by to takhle fungovalo i dál.
Ale znáte to, sny a noční můry se

občas vrací …“
Mgr. Zdeněk Honzera

...TJ SOKOL...
(pokračování z předchozí strany)

HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ O.S.

Vítěz – 1. Tropical ligy – FC Viktorka Žernov A

Vítěz PVP – LPP Lhota u Lysic (Blansko)

Milan Benda – několikanásobný mistr světa v footbag freestyle
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...HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ O.S.

Mužstvo ZŠ Úpice Lány – vítěz fotbalového turnaje žáků

balu – Filip Juda, který vysoce ohodnotil
sportovní i organizační úroveň celého
mistrovství i nádherné prostředí celého
sportovního areálu. 

V září jsme společně s MAS Království
Jestřebí hory a dětským parlamentem
uspořádali 2. ročník sportovního dne.
Ten se skládal z fotbalového turnaje žáků
(vítězství obhájilo mužstvo ZŠ Úpice
Lány) a sportovního trojboje – minigolf,
plážová přehazovaná a streetball (pre-
miérové vítězství získalo Gymnázium
a SOŠ Úpice). Tento turnaj měl opět ob-
rovský ohlas mezi všemi 240 účastníky.
Zúčastnila se 4 školní družstva z Úpice
a po jednom ze Rtyně, M. Svatoňovic,
Radvanic a Pilníkova.

Vyhlášení všech celoročních soutěží se
konalo v listopadu v KD v Havlovicích.
Součástí galavečera byl i bohatý dopro-
vodný kulturní program, kterého se zú-
častnil i Milan Benda, několikanásobný
mistr světa ve footbag freestyle. Samo-
zřejmostí bylo i skvělé vystoupení úpic-
kých mažoretek. 
Na rok 2015 plánujeme: 
– 18. ročník Úpského poháru v sálové

kopané (17. 1. 2015)
– 1. a 2. Tropical ligu, Senior ligu pro

hráče nad 40 let (květen–říjen)
– Ligový pohár pro hráče HTL (20. 6.

2015)
– 3. ročník žákovského turnaje pro

školní děti z regionu (4. 9. 2015)
– 2. ročník sportovního trojboje pro

školní děti z regionu (4. 9. 2015)
– nově plánujeme 2 žákovské turnaje

pro děti z úpických škol (2. 10. 2015)
– slavnostní zakončení všech sportov-

ních soutěží v KD (21. 11. 2015)
Za výbor Havlovického svazu malé

kopané o.s. bych chtěl poděkovat za pod-
poru obci Havlovice, MAS Království Je-

Havlovický svaz malé kopané je pořa-
datelem fotbalových soutěží a turnajů.
Každý rok pořádáme Havlovickou Tropi-
cal ligu (HTL) v malé kopané pro muž-
stva z Trutnovského a Náchodského
okresu (v roce 2014 celkem 2 ligy – 10
mužstev) a senior ligu (3 mužstva). Sou-
těže se hrají systémem jaro–podzim.
V těchto třech ligách nastupuje téměř
400 hráčů, kteří jsou členy našeho svazu.

V lednu jsme pořádali v úpické tělo-
cvičně ZŠ Bří Čapků Úpský pohár v ha-
lové kopané. V roce 2014 se konal již
17. ročník za účasti 12 mužstev. 

V červnu jsme uspořádali Ligový
pohár, opět v rámci kvalifikace HAPO, za
účasti devíti mužstev. Vítězné mužstvo
FC Barchovan Libňatov si zajistilo po-
stup na Pohár vítězů pohárů městských
lig v malé kopané do Litomyšle.

Největší sportovní akcí uspořádanou
naším svazem bylo v červenci dvou-
denní, úspěšně zorganizované Mistrov-
ství republiky v malé kopané (PVP) pro
15 nejlepších fotbalových týmů z celé
České republiky. Nejlépe si vedla tři muž-
stva – LPP Lhota u Lysic (Blansko), 1. FC
Bari Kopřivnice, FC Kvasar Černá Hora.
Tohoto mistrovství se osobně zúčastnil
i president světové asociace malého fot-

střebí hory, Královéhradeckému kraji
a Asociaci malého fotbalu ČR. Záro-
veň děkujeme TJ Sokol Havlovice o.s. za
možnost pronájmu místních sportovišť.

Více informací o naší činnosti najdete
na www.havlovickaliga.webnode.cz

Jaroslav Kocián
předseda 

Havlovického svazu malé kopané o.s.

Hranice při pálení čarodějnic

Na vyústění kanalizace do řeky Úpy byly
osazeny další zpětné klapky
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JK HUBERT V PRŮBĚHU ROKU 2014

Počet účastníků Hubertské jizdy se každým rokem zvyšuje

Na Hubertské jízdě si mohli zájemci
i zaskákat

nás motivuje do další práce. Rádi by-
chom v roce 2015 zainvestovali do no-
vých skokových překážek i vozatajských
průjezdů, abychom naši akci udělali ještě
atraktivnější.

Rok 2014 jsme zakončili autobusovým
zájezdem do Vídně. 6. 12. 2014 dopo-
ledne jsme shlédli představení Španělské
jezdecké školy a v odpoledních hodinách
jsme si prošli adventní trhy.

Na rok 2015 plánujeme opět ples –
14. 2. 2015, během letních prázdnin sou-

Spolek JK Hubert vznikl roku 2012. Za
tu dobu už vstoupil do povědomí koňař-
ské veřejnosti a počet účastníků na pořá-
daných akcích stoupá. Počet členů spolku
se sice rozrostl ze čtyř na osm, ale na
zdárné fungování akcí to zdaleka nestačí
a často pomáhají i rodinní příslušníci
a kamarádi. Finančně činnost spolku
podporuje Svazek obcí Jestřebí hory
a obec Havlovice.

První akcí uplynulého roku byl 2. Ples
jezdců, chovatelů a přátel koní konaný
22. 2. 2014. Potvrzuje se nám, že v našem
regionu chyběla společenská akce, kde by
se lidé od koní mohli setkat bez svých
čtyřnohých svěřenců a pobavit se. 

4. 5. 2014 jsme uspořádali společnou
vyjížďku na Čížkovy kameny.

30. 8. 2014 se konal Jezdecký den
pro děti, letos trochu jinak, protože jeho
součástí bylo i „Vozatajské zápolení“.
Vozatajové si zasoutěžili v jízdě zruč-
nosti a potom předvedli práci koní při
tahání klád na čas a zapřažení a trans-
port metroviny (dřevo rozřezané do
metrů).

4. 10. 2014 se uskutečnila tradiční Hu-
bertova jízda. Díky vstřícnosti ZS Svo-
bodné Havlovice, a.s. jsme ji opět mohli
zahájit na velké louce u hřiště. Těší nás,
že i když se letos v tomto termínu konaly
v okolí další dvě stejné akce, na tu naši
se sjel velký počet účastníků z blízkého
i vzdálenějšího okolí (např. Trutnov, Ja-
roměř apod.). Zájem účastníků i diváků V srpnu se konalo „Vozatajské zápolení“

těžní den pro děti a 3. 10. 2015 Huber-
tovu jízdu. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem
sponzorům za pomoc finanční i materi-
ální, tradičně ZS Svobodné, a.s. za to, že
nám umožňuje vstup na pozemky, které
obhospodařuje, a my tak hostům Huber-
tovy jízdy můžeme ukázat krásné okolí
naší obce. Děkuji členům i všem ostat-
ním, kteří se podílejí na činnosti spolku,
za jejich práci.

Za Spolek JK Hubert Jana Prouzová
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Havlovický oddíl čítá celkem už 5 dru-
žin, neboť v září vznikla nová družinka
Ježků pod vedením Vojtěcha Gazdy, Los-
ny. Scházejí se v úterý v době od 16 do
17.30 hod. v počtu 10 členů. Mravenci,
kterých od loňského roku bohužel ubylo,
je nyní 5. Schůzky vede David Vlček, Ve-
verka, v pondělí vždy od 16 do 18 hod.
Ve středu to v klubovnách hučí hned dvě-
ma družinkami – Medvíďaty, které vede
Aneta Patáková, Kyti, a Chobotnicemi,
jejichž vedoucí je Alena Pavlová, Peggy.
Obě družiny se scházejí ve stejný čas a to
od 17.30 do 19 hod. Zbývá poslední dru-
žina – Kanci. Vede je Ondřej Paták, Páťa,
a schůzky mají v pátek od 18 do 20 hodin.

Skautský rok jsme začali hned vý-
znamnou akcí pro všechny skauty a skaut-
ky celého světa. 22. února se totiž slaví
Den sesterství na počest narození zakla-
datele skautingu Roberta Baden-Powella.
My jsme ho oslavili společnou oddílovou
schůzkou, která se uskutečnila na Tylově
paloučku a v jeho okolí. Plnili jsme různé
úkoly, posledním bylo najít sladkou a za-
slouženou odměnu – bonbony.

Tradiční a velmi zaběhlou jarní akcí je
vynášení zimy, které se uskutečnilo
22. března. Vyrazili jsme od kluboven
směrem k Vízmburku, kde jsme se setkali
se rtyňskými skauty. Společně jsme došli
na Plovárnu, kde jsme si díky vydaře-
nému počasí mohli zahrát spoustu her
i opékat buřty. Na závěr jsme slavnostně
podpálili smrťačku a vhodili ji do vody

Již druhým rokem pořádá rtyňské stře-
disko benefiční Koncert pro Kuře. Mi-
nulý rok byly na koncert velmi pozitivní
ohlasy, tak jsme neváhali a oslovili jsme
2 kapely, aby nám na koncertu konaném
18. dubna zahrály. Kapely pozvání přijaly,

SKAUTSKÝ ROK 2014

Kanci na Junácké vyhlídce

Společné foto u zámku v Náchodě po společné víkendovce

a tak se z jejich umění mohlo těšit ne-
málo diváků. Vybrané peníze poputují na
konto nadace Pomozte dětem!

Den po koncertě, tedy 19. dubna jsme
měli oddílovou schůzku. Čekala nás
krásná procházka Havlovicemi, oboha-
cená o spoustu her a aktivit. Například
jsme testovali naše svaly v přetahované
s provazem, spásali jsme na loukách šťo-
víky, nebo jsme běhali po louce a prostě
jen tak sbírali sirky. Byla to moc vydařená
akce za pěkného počasí.

Planeta Země je obklopená odpadky.
Neváhali jsme a 25. dubna jsme se s pár
odhodlanými jedinci vydali pomoci Ma-
tince Zemi a posbírat pár odpadků podél
řeky Úpy.  Završením skautského roku je
letní tábor hned první dva týdny prázdnin.
Vždy si užijeme moc legrace, neboť jsme

Skauti na oslavě 55. výročí vzniku mateřské školy

mezi samými přáteli, zahrajeme si spou-
stu her, jíme úžasná jídla. Celooddílovou
akcí byl společný listopadový víkend
strávený v Náchodě. Byli jsme ubytováni
ve srubech v blízkosti zámečku hned pod
oborou. Nechybělo ani putování po okolí
a návštěva nedalekého letiště. Na závěr
roku se Kanci opět zúčastnili skautského
florbalového turnaje Čapkovice Open,
kde se umístili na krásné druhé příčce!
A konečně Vánoce, ke kterým patří i roz-
dávání betlémského světla při zpívání
koled na Štědrý den v kapličce. Díky
rekonstrukci obecního úřadu jsme měli
příležitost zregulovat počet nadbyteč-
ných věcí v klubovnách a udělat si je
krásnější. Děkujeme!

Za 3. oddíl Medvědi Havlovice
Aneta Patáková
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Zimní měsíce nám nedopřály využít
sníh, proto jsme se zaměřili na loutky
a divadlo. Ukázali si, jak se vyrábí lojové
koule pro ptáky. Háčkovali jsme (nej-
starší děti si zhotovily kabelky). Uspořá-
dali turnaj v PIŠKVORKÁCH, GOLFU.
Pyžamová párty se dětem také moc líbila.
A bylo tu jaro, vyráběli jsme velikonoční
postavičky z těsta, čarodějnický lektvar,
nacvičovali divadlo „VOSÁHLO A NO-
VOTNÁ“ pro maminky a nechyběly ani
skládané kytičky pro ně. Chodili jsme
do přírody, hráli kuličky, oblíbené byly
i zmrzlinové pátky. A byl tu červen. Dět-
ský den byl ve znamení Velkého člověče,
nezlob se. Obarvili a savovali jsme trička,
rozloučili se se čtvrťáky (Dájou, Ájou,
Káťou a Terkou). Dárkem pro ně byl pol-
štářek. Spaním ve školní družině jsme
ukončili školní rok.

Během prázdnin nám řemeslníci do-
končili prostory pro novou školní dru-
žinu a mohli jsme se stěhovat. Snažila
jsem se pro děti připravit útulné a pří-
jemné prostředí laděné do fialové barvy
(kdo chtěl,  mohl se přijít podívat na den
otevřených dveří v říjnu).

Krásná a velká místnost v půdních
prostorách školy přivítala v září 10 no-
vých prvňáčků. Celkem od září navště-
vuje družinu 28 dětí. Máme velké pro-
story, ve kterých se můžeme plně
věnovat mimoškolním aktivitám. Jen
malý souhrn některých aktivit od září:
družinový motýlek, moje ruka na zdi,
BRAMBOROVÉ závody, panáci z kuku-
řice, pečení posvícenských koláčů, ex-
kurze na rybárně, vyšívání, vycházka do
lesa, sběr hub, vycházky do přírody, vy-
užití sportoviště u školy a spoustu vý-

CO JSME PROŽILI VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V ROCE 2014

tvarných prací, které vystavujeme před
družinou. A už tu byl Advent a s ním vá-
noční zvyky, posezení u adventního
věnce. Vánoční nadílka byla bohatá.

Tímto bych chtěla poděkovat řediteli
školy a zřizovateli za materiální pod-
poru, kterou od nich máme. Nemohu
však opomenout i p. Zimu, pí. Fialovou
a manželé Dibelkovi, od kterých jsme do-
stali vánoční dárky. DĚKUJEME MOC!
Spokojené oči a úsměv na tváři dětí jsou
zpětnou vazbou na to, co pro děti připra-
vuji na jejich volnočasové aktivity. Ať

Od září je školní družina přestěhována do těchto nových prostor

Školní družinu navštěvuje 28 dětí

Vánoční nadílka ve školní družině

nám tu je všem příjemně, krásně a spo-
kojeně.

Od října 2014 vznikl při školní dru-
žině kroužek ručních prací.

Scházíme se pravidelně každou středu
od 15 do 16 hodin, do kroužku chodí
9 žáků (2.–5. třída).

Co jsme vyráběli? Ježka z vína, papí-
rového ježka z přírodnin, vyšívali jsme
polštářky, vyráběli papírové korálky,
šálku z triček a nyní budeme háčkovat
sněhuláky

Vychovatelka Lída Wernerová



čase loutek ujali a třeba nějaké předsta-
vení pro veřejnost připravili.

O prázdninách se pracovalo také v tě-
locvičně školy. Bylo vyměněno osvětlení,
tělocvična byla vymalována a místo dře-
věného obložení byly stěny polepeny ko-
bercem stejně jako v sokolské tělocvičně.
Nakonec byly osazeny nové radiátory a
nové dřevěné kryty radiátorů. Nyní je tě-
locvična krásně osvětlená a útulná.

V říjnu navštívili naši školu pracovníci
České školní inspekce. Velmi si pochva-
lovali úžasné, podnětné, barevné a vy-
zdobené prostředí naší školy. Chválili
absolutně úžasnou atmosféru, ve které
se vzdělávají děti ve škole a ve školce.
Chválili práci našich učitelek i nepeda-
gogického personálu. Samozřejmě našli
i několik drobných nedostatků, které
jsme během inspekce odstranili. Dále
naši školu během roku navštívilo několik
delegací, které byly též nadšené a spoko-
jené s příjemným prostředím a pozitivní
atmosférou ve třídách.
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ROK 2014 V NAŠÍ ŠKOLE

(dokončení na následující straně)

Výuka v naší škole probíhá podle
vzdělávacího plánu Naše škola, podle
RVP pro základní vzdělávání. V červnu
odešlo 8 dětí ze 4. ročníku a přišlo 10 dětí
do 1. ročníku. V současné době máme
30 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
• Návštěvy místní knihovny
• Den Země – úklid okolo obecních cest 
• Čarodějnický pochod
• Zdravotnický víceboj – okrskové

a okresní kolo
• Vystoupení pro maminky
• Havlovická olympiáda pro ZŠ Batňo-

vice a Velké Svatoňovice
• Návštěva dopravního hřiště v Náchodě
• Účast na soutěži ve vybíjené
• Školní výlet do ZOO
• Slavnostní rozloučení se čtvrťáky
• Slavnostní zahájení školního roku
• Běh spadaným listím
• Beseda se starostou obce
• Návštěva areálu ČSR a rybníka Jindra
• Exkurze na pilu v Havlovicích, na ZD

Svobodné
• Návštěva sauny
• Návštěva Mikuláše a čerta
• Divadelní představení před Vánoci –

Proč zima nemohla přijít

V těchto novinách bych chtěl přiblížit
tyto 2 následující akce:

V úterý 24. 6. jsme jeli na školní výlet.
Nejprve jsme navštívili park v Hájemství,
kde nás zaujal reliéf Krkonoš, keltský ka-
lendář stromů, tabulka s informacemi
o délce rozkladu jednotlivých odpadků
a altánek, kde jsme posvačili. Pak jsme se
prošli po krásné přehradě Les království
v Bílé Třemešné a konečně jsme se dostali
do ZOO ve Dvoře Králové, kde nás nad-
chla jak zvířátka, tak průlezky a safari.
Největší zábavou však byl pro všechny la-
nový park. V této obří lanové průlezce se
všichni vyřádili a nikdo nechtěl odjet
domů.

V pátek 5. prosince jsme ve škole
uspořádali závody o nejrychlejšího čer-
tíka. Jednalo se o překážkovou dráhu
s netradičními překážkami. Nejrychlejší
v 1. třídě byl Štěpán Astr, ve 2. třídě
Anežka Kultová, ve 3. třídě Martin Spiel-
berger, ve 4. třídě Vítek Bekr. Vítězové si

z čertovské punčochy vytáhli za odměnu
čokoládového Mikuláška. Po závodech se
v tělocvičně objevil opravdický Mikuláš
s doprovodem osmi andělů a čertů.
Všem dětem nadělili balíček sladkostí
a ovoce. Ti zlobiví museli slíbit, že se po-
lepší. Mikuláš děti pochválil za pěkné
básničky a za písničku s tanečkem a ob-
divoval čertovskou výzdobu v celé škole.

Velkou investiční akcí byla přestavba
půdních prostor ve škole. Jelikož již
3. rokem máme v bývalé družině oddě-
lení MŠ, bylo nutné vybudovat nový pro-
stor pro družinu. Během jara byla tedy na
půdě vytvořena družina, WC pro děti
i pedagoga a sklady. Dále zde je připra-
vena místnost, která bude sloužit jako
Okénko do historie obce včetně expozice
hradu Vízmburk. Historickou událostí je
návrat archeologických nálezů z Vízm-
burku po dlouhých letech zpět na území
Havlovic. Dalším prostorem je místnost
pro loutkové divadlo. TJ Sokol zde má
kulisy, loutky i jeviště. To vše čeká na
nadšence, kteří by se ve svém volném

Slet čarodějnic před čarodějnickým pochodem

Podlahové topení v podkroví naší školy



Jsem rád, že poslední dobou za mnou
i za kolegyněmi přicházejí rodiče a vy-
jadřují svoji spokojenost s průběhem
školní docházky svých dětí. To je největší
odměna za usilovnou systematickou
práci celého pracovního kolektivu naší
školy.

Další potěšitelná zpráva je, že se k zá-
pisu do naší školy a školky chystají rodiče
s dětmi z okolních obcí. Blýská se tedy na
ještě lepší časy.

Na závěr chci poděkovat Zastupitel-
stvu obce za trvalou mnohaletou přízeň
a pevně věřím, že i nové Zastupitelstvo
bude naší škole nakloněno.

Mgr. Jaroslav Balcar
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V kulturním domě se koná každoročně loučení se žáky 4. ročníku, kteří pokračují
ve školní docházce v úpických školách

Školní děti na výletě u přehrady Les království

Děti v ZOO Dvůr Králové nad Labem

...ROK 2014 V NAŠÍ ŠKOLE

(pokračování z předchozí strany)

OBČANSKÁ KOMISE

Narození v roce 2014

1. Prokop Semerád, Havlovice čp. 256
2. Filip Vlach, Havlovice čp. 27
3. Adam David, Havlovice čp. 352
4. Dominika Kovaříková, Havlovice čp. 303
5. Vojtěch Ožďan, Havlovice čp. 174

V roce 2014 nás opustili

1. Karel Petira, Havlovice čp.108
2. Stanislav Hofman, Havlovice čp. 159
3. Oldřich Pour, Havlovice čp. 193
4. Věra Medková, Havlovice čp. 111
5. Jaroslava Hejnová, Havlovice čp. 37
6. Hana Trojanová, Havlovice čp. 191
7. Hanička Viková, Havlovice čp. 207
8. Václav Jón, Havlovice čp. 179
9. Vítězslav Rázek, Havlovice čp. 234

10. Ludmila Rázková, Havlovice čp. 234
11. Jiří Kejzlar, Havlovice čp. 12

Počet obyvatel k 31. 12. 2014 je 986.

�



– Strašidlácké odpoledne, oslavy Vánoc,
Velikonoc, Dne Země, Dne maminek,
Dne tatínků, velké vánoční divadlo, pla-
vání, návštěvy solné jeskyně a sauny, spo-
lečné akce se sdružením SULIHARA,
výlety, výstavy, divadla, Masopust, Vyná-
šení zimy, Čarodějnice, výuka hry na
zobcovou flétnu, sportovní aktivity atd.
Co se však mění, to jsou tváře dětí, jejich

…Byla, nebyla, pod červenou skálou
se zvonicí, vedle řeky Úpy a sportovního
areálu jedna mateřská škola… Ale jaké-
pak „byla, nebyla…“ Ona stále je. A to už
dobrých 55 let!

Tohle půlkulaté výročí oslavily děti
a paní učitelky pěkně stylově, dne 8. října
2014. Do své školky „Hastrmánek“, kde
sídlí třída dvaceti čtyř malých „Žabiček“
a třída patnácti předškolních „Rybiček“,
pozvaly rodiče, bývalé zaměstnankyně
a všechny havlováky. Oblékly se řádně do
zelena a mezi kulisami rákosí, košaté
vrby a rybníčku předvedly své umění.
Básničky o žabkách, písničky o vodní-
kovi a rybkách, hru na flétny a tanečky.
Třeba „Hastrmane, tatrmane melou…“.
To vše bylo proloženo povídáním o his-
torii i současnosti školky. V průběhu
slavnostního odpoledne bylo také mož-
no nahlédnout do nově vydaného
Almanachu MŠ, do kroniky i do šesti vel-
kých alb s fotografiemi. Asi nejzajíma-
vější byla pro návštěvníky expozice
nazvaná „Rok za rokem, krok za kro-
kem“. Na koberci v herně byly vystaveny
všechny dostupné společné fotografie
z jednotlivých školních let, spolu se
jmény dětí a učitelek. Přítomní (mnohdy
i tři generace z jedné rodiny) nadšeně
hledali a porovnávali, kde že to vlastně
sedí nebo stojí, jak to vypadají a zda jsou
to opravdu oni?

Škoda jen, že z let 1960–1970 se nám
v MŠ nedochovaly žádné fotografie. Ob-
racíme se proto na vás s prosbou. Má-
te-li někdo z tohoto období doma jaké-
koliv fotky, přineste nám je, prosím, do
školky. Vrátíme je v pořádku. Děkujeme.

V tomto odpoledni měli také všichni
možnost prohlédnout si celou školu
včetně nově vybudovaného podkroví
s družinou a muzeem. A pokud se po
této prohlídce přesunuli na pravý břeh
řeky Úpy, mohli také navštívit čerstvě
zrekonstruovaný obecní úřad. I tam je na
co koukat!

Listujeme-li ve školkovské kronice či
v albech, mnohé akce a situace se opakují
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VLNKY ANEB HASTRMÁNKOVY ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rybičky – předškolní děti

Vlajka naší mateřské školy

Naše mateřská škola slavila v loňském roce 55 let

(dokončení na následující straně)

oblečení, vzhled školky i vesnice. Jsou tu
však i věci zcela nové. Například pra-
videlné lesní školky. To každé páteční
dopoledne vyrážíme do okolí na delší
procházky a využíváme přírody jako
nejlepší učitelky. Další novinkou je mož-
nost účasti dětí na pětidenním lyžař-
ském výcviku. Intenzivní nácvik lyžování
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...VLNKY ANEB HASTRMÁNKOVY ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Žabičky – mladší děti

(pokračování z předchozí strany)

formou hry, pod vedením zkušených
instruktorů dá dětem velký základ v ly-
žařských dovednostech. Jako poslední

V době, kdy píšeme tyto noviny (te-
dy v polovině ledna 2015), ohlížíme se
za uplynulým rokem 2014 a někdy dlou-
ze vzpomínáme, co se událo a o čem
je dobré napsat. Druhý lednový víkend

Ochotníci z Červeného Kostelce při divadelním představení „Nebe na Zemi“

NEBE NA ZEMI

však máme ještě v živé paměti. Mám na
mysli zaplněný kulturní dům a povedené
divadelní představení „Nebe na Zemi“
v podání ochotníků z Červeného Kos-
telce. Divadlo chytře napsané i sehrané,

se současnými tématy i nápady a s nad-
časovou závěrečnou písní moudrých
pánů Voskovce a Wericha:

„Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím,
když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. 
Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi,
stačí mi pár krásných let někde na zemi.
Když já vám povídám, že je nebe na zemi,
pravdu mám, věřte mi.
Za život, život dám, i když nerad umírám,
nejsem sám, věřte mi.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás 
a z těch krás nebe mít, záleží jenom na vás.
Jen na vás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas,
kdy pro nás začne nebe na zemi.“

Yvona Friebelová

novinku zmíním přímou logopedickou
práci učitelek mateřské školy s dětmi. Ta
je v současné době velmi potřebná a ro-
diči vítaná.

Chcete-li se o nás dozvědět víc,
mrkněte ještě na:

www.havlovice.cz/škola/ms
a

www.televize-js.cz. 

…zazvonil zvonec a pohádky je…ale
ne, není konec! Vždyť pro každého ma-
lého „hastrmánka“, který přijde do naší
školky je to vlastně vždycky nový začá-
tek! Začátek samostatné cesty životem,
protože „už to musí všechno zvládnout
sám“ a bez rodičů, začátek prvních přá-
telství a dětských lásek, čas nových po-
znatků i prožitků, které tam „někde
vzadu“ máme ukryté po celý život. Jen si
na ně vzpomenout…

Hastrmánek
a paní učitelky Yvona, Eva a Jana

P.S.:
Zápis nových dětí do naší školky

proběhne 6. a 7. května 2015.
Přijďte, těšíme se na Vás.



Poplatek za odvoz a likvidaci do-
movního odpadu do 28. 2. 2015

Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2015

Poplatek ze psa do 31. 3. 2015

Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2014 –
30. 6. 2015 do 31. 7. 2015

Poplatek se platí na účet správce po-
platku Obecního úřadu Havlovice:

✓ hotově na Obecním úřadě v Ha-
vlovicích

✓ převodem z účtu

Číslo účtu správce poplatku (Obec
Havlovice): 1303696329/0800 vede-
ného u ČS Trutnov. Variabilním
symbolem každého poplatníka je
číslo popisné nebo evidenční.
Při platbě poplatku za odběr vo-
dy z obecního vodovodu převo-
dem z účtu uvádějte číslo účtu
35-1303696329/0800.

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

PLATBA
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 invalid-

ního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdro-
jem 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 vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu 300 Kč

Poplatek je splatný k 31.březnu každého roku.

POPLATEK ZA ODBĚR VODY
Z OBECNÍHO VODOVODU

Cena vody za odečítací období 1. 7. 2014 – 30. 6. 2015 je stanovena na 12,– Kč/m3.
Platba se provádí do  31. 7. 2015.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z účtu uvádějte
číslo účtu 35-1303696329/0800.

POPLATEK ZA ODVOZ A LIKVIKACI
DOMOVNÍHO ODPADU

Paušální poplatek za odvoz a likvikaci domovního odpadu je pro rok 2015 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 prokáží, že se déle než 10 měsíců 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 2015
byl stanoven na 1 500,– Kč.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2015
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PYROTECHNICKÉ
PROSTŘEDKY

Od 1. 4. 1997 nabyla účinnosti
vyhláška č. 1/97 O používání py-
rotechnických prostředků v obci.
Na základě této vyhlášky je povo-
leno používání zábavných pyro-
technických předmětů (petard) na
veřejných prostranstvích pouze
31. 12. a 1. 1. Úplný zákaz použí-
vání petard je na zastávkách hro-
madné osobní dopravy, u veřejných
budov, v jejich těsné blízkosti
a dále tam, kde by jejich používání
ohrožovalo bezpečnost, zdraví a ma-
jetek osob.
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2015 

datum název akce kontaktní osoba telefon 
3. 1. Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice Dvořáček P. 603558845
7. 2. Volejbalový turnaj v KD Havlovice Prokop M. 724761300
5. 2. Masopustní pochod a karneval na ledě Balcar J. 777005790
11. 2. Zápis do ZŠ Balcar J. 777005791
28. 2. 7. ročník Česko-moravský košt slivovice Mencl Z. 774854079
7. 3. Hasičský bál Dvořáček M. 732266215
14. 3. Divadlo, KD Dvořáček P. 603558845
březen – červen Jarní tenisová liga + liga ve čtyřhře Balcar J. 777005790
21. 3. Rybářský ples Kult M. 731552503
22. 3. Vynášení Smrťačky Balcar J. 777005790
duben - řijen Havlovická Tropical liga (malá kopaná) Tohola M. 737141504
4. 4. Velikonoční závody Agility Kochová I. 737 261 641
12. 4. 1. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
18. 4. Staré rakety – turnaj v tenise Klaban L. 731295831
duben Koncert pro kuře – Junák Lichmannová P. 773512332
25. 4. Slavnostní otevření minimuzea Balcar J. 777005790
30. 4. Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod Dvořáček M. 732266215
2. 5. Pochod Václavice–Havlovice Balcar J. 777005790
2. 5. Otvírání sezóny na hradě Vízmburk Balcar J. 777005790
2.–3. 5. Pouť Dvořáček P. 603558845
květen Májový streetball Nývltová P. 702 014 003
9. 5. divadlo: Noc na Karlštejně – Vízmburk Balcar J. 777005790
10. 5. 2. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
30. 5. Festival cyklistiky Bárta L. 605210428
30. 5. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Čáp S. 604702018
31. 5. Dětský den ve sportovním areálu Dvořáčková M. 499784061
6. 6. 4. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou Kleňha T. 603493247
6. 6. Volejbalový turnaj Prokop M. 724761300
7. 6. Dětský den na Vízmburku Balcar J. 777005790
6.–7. 6. TYROLIT CUP Tohola M. 737141504
7. 6. 3. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
13. 6. Úpění – Havlovice v Náchodci Pirný L. 732227997
20., 21. 6., 27. 6. 38. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola M. 737141504
28. 6. Finále HAPO Tohola M. 737141504
5.–10. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
12.–17. 7. Historický tábor Vízmburk Balcar J. 777005790
12. 7. 4. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
1. 8. HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Tohola M. 737141504
srpen – říjen Podzimní tenisová liga + liga ve čtyřhře Balcar J. 777005790
8. 8. Letní běh na běžkách Andrš A. 775611381
9. 8. 5. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
9. – 14. 8. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
22. 8. 130 let od založení SDH Havlovice Jansa J. 603 470 305
srpen Beachvolejbalový turnaj Kult M. 731552503
29. 8. Pohádkový les – Tylův palouček Grulichová 774868103
3. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola M. 737141504
4. 9. Žákovský turnaj v malé kopané MAS KJH Kocián 777583602
5. 9. Východočeská liga v hasičském sportu Dvořáček M. 732266215
5. 9. Rybářské závody mládeže Kult M. 731552503
6. 9. Vízmburské slavnosti – Vízmburk Balcar J. 777005790
12. 9. SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let) Tohola M. 737141504
13. 9. 6. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
19. 9. Tenisový turnaj čtyřher Klaban L. 731295831
26. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Nývltová P. 702 014 003
říjen Hubertová Jízda Prouzová J. 736765220
10. 10. Výlov rybníka Jindra Kult M. 731552503
11. 10. 7. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
21. 11. Galavečer v KD – vyhodnocení havlovické ligy v MK Tohola M. 737141504
13. 12. Předvánoční představení dětí z MŠ a ZŠ v KD Balcar J. 777005790
24. 12. Zpívání v kapličce – 14.00 Čepelková L. 739408756
31. 12. Silvestrovský běh Tohola M. 737141504
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RŮZNÉ

Na OÚ u paní Dvořáčkové jsou ověřo-
vány pravosti podpisů a listin
a byl zde spuštěn i provoz terminálu
Czech point.

POUŤ V HAVLOVICÍCH
2. 5. 2015

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
10. 10. 2015

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
úřední hodiny:
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin

Kontakt:
starosta – tel. 499 784 061, 603 558 845

– e-mail: starosta@havlovice.cz
účetní – tel. 499 784 062

– e-mail: ucetni@havlovice.cz

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

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

vstupné
děti do 10 let 10,– Kč
děti 11–15 let 20,– Kč
dospělí 60,– Kč
permanentka pro dospělé 500,– Kč (na 10x)

Z folklorního festiválku na Hořičkách

Druhé setkání zástupců havlovických spolků

Naši zástupci na setkání havlováků tentokrát v Havlovicích okres Chrudim 
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE HAVLOVICE
VE DNECH 10. A 11. ŘÍJNA 2014

Zastupitelstvo obce   H a v l o v i c e pro období 2014–2018
1 Ing. Pavel  D v o ř á č e k starosta obce a člen stavební komise
2 Martin  K u l t místostarosta obce
3 Martin  D v o ř á č ek člen rady obce a předseda stavební komise
4 Martin  S p i e l b e r g e r člen rady obce a předseda finančního výboru
5 Petr  S m é k a l člen rady obce a předseda kontrolního výboru
6 Stanislav  M a c h člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru
7 Pavel  Š r á m e k člen zastupitelstva obce
8 Jiří  Ř e z n í č ek člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru
9 Yvona  F r i e b e l o v á členka zastupitelstva obce a členka kontrolního výboru

10 Jan  Č e p e l k a člen zastupitelstva obce
11 Petr  M í l člen zastupitelstva obce
12 Mgr.  Lenka Č e p e l k o v á členka zastupitelstva obce
13 Ing. Jindřich  K a i z r člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru
14 JUDr. Petr  J i r á n e k člen zastupitelstva obce
15 Jana  S e d l á č k o v á členka zastupitelstva obce

pořadí stran strana č. název strany hlasy %
1 2 Sdružení nezávislých kandidátů obce Havlovice 4577 56,956
2 3 Sdružení nezávislých kandidátů ROVNOVÁHA 3414 42,484
3 1 Josef Friebel, nezávislý kandidát 45 0,560

Celkový počet voličů 781
Počet zúčastněných voličů 576 73,75%
Počet platných hlasovacích lístků 568

pořadí č. kandidáta jméno kandidáta počet hlasů
1 1 Ing. Pavel Dvořáček 379
2 3 Martin Spielberger 329
3 4 Yvona Friebelová 327
4 5 Martin Dvořáček 311
5 2 Martin Kult 307
6 7 Stanislav Mach 306
7 9 Pavel Šrámek 299
7 11 Josef Dvořáček 299
8 13 Ing. Daniel Švrčina 297
8 14 Mgr. Jan Nývlt 297
9 8 Petr Smékal 293
9 10 Mirka Stoklásková 293

10 6 Jiří Řezníček 290
11 12 Mgr. Jaroslav Balcar 287
12 4 Jan Čepelka 272
13 15 Bronislav Gazda 263
14 5 Petr Míl 262
15 1 Mgr. Lenka Čepelková 251
16 11 Ing. Jindřich Kaizr 250
17 2 JUDr. Petr Jiránek 242
18 8 Jaroslav Kábrt 238
19 6 Květoslava Bejrová 229
20 12 Ivan Petira 223
21 13 Ladislav Středa 220
22 9 Milan Vodička 219
23 7 Vladimír Míl 208
24 10 Luboš David 206
25 3 Jana Sedláčková 205
26 14 Petr Píša 199
27 15 Petr Kotlovský 190
28 1 Josef Friebel 45

celkem hlasů 8036


