
HAVLOVICKÉ
NOVINY ÚNOR 2017 

Vážení spoluobčané,
opět po roce tady máte vaše noviny. Při jejich tvorbě se snažíme, aby se k vám dostaly
pravdivé a objektivní informace o dění v naší obci. Společně se zástupci našich spolků,
školy i školky je pro vás připravujeme již po šestadvacáté. Věříme, že i tentokrát zde
naleznete řadu zajímavých článků a užitečných informací. Všem, kteří do našich
novin přispěli svým článkem nebo fotografiemi, touto cestou děkujeme.

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2016

V tomto roce jsme po delší době
neřešili žádnou větší investiční akci.
Soustředili jsme se spíše na drobnější
akce, kterých ale také nebylo málo.
Naší hlavní snahou bylo dál rozví-
jet obec správným směrem tak, aby
nejen návštěvníci naší obce, ale hlav-
ně naši občané se zde cítili spokoje-
ně a aby byli právem na svoji obec
pyšní. Jsem rád, že se stále v obci naj-
dou lidé, kteří rádi a nezištně pomo-
hou tam, kde je to třeba. Pokud po
obci chodíte s otevřenýma očima,
snadno objevíte, co je kde potřeba
zlepšovat. Moc oceňuji, když za
mnou přijdou sami občané nebo
i zastupitelé se svým názorem nebo
přímo i podnětem. Ne všechno se dá
hned vyřešit, ale žádná dobrá myš-
lenka ani nápad nikde nezapadnou.
Pak už je jen na zastupitelích, aby vy-
brali priority a sestavili z nich plán
práce. Už jsme si zvykli na to, že veš-
kerá práce a zodpovědnost je jen na
devíti zastupitelích kandidujících
za Sdružení nezávislých kandidátů.
Zbylých šest zastupitelů za sdružení
Rovnováha jde cestou destruktivní
opozice. Na tomto místě bych rád
poděkoval zodpovědným zastupite-
lům za jejich přístup a svědomitou
práci.

Loňský rok se nesl i ve znamení
zvýšené administrativní zátěže.
Téměř rok jsme zajišťovali nejrů-
znější podklady pro vydání dodateč-
ného kolaudačního souhlasu k vo-
dovodním a kanalizačním řadům
vybudovaných svépomocí v letech
2001, 2006 a 2010. Více jak třicet do-
tčených domácností dostávalo bě-
hem roku hned několik doporuče-
ných dopisů, nad kterými dotyční

jen nechápavě kroutili hlavou. Jed-
nalo se o řešení oznámení zastupitele
obce pana Jana Čepelky, které po-
dal na odbor životního prostředí na
Městském úřadě v Trutnově v souvi-
slosti s nepovolenou stavbou. Vyře-
šení celé věci stálo naši obecní
pokladnu 153.000,– Kč. 

Od 1. 3. 2016 nastoupila na náš
obecní úřad nová zaměstnankyně
paní Zuzana Šímová z Úpice. Po
25 letech jsme mohli s paní účetní
svoje pracovní povinnosti rozdělit
mezi tři lidi. Paní Šímová zajišťuje
provoz Výdejního místa České pošty,
zpracovává mzdovou agendu, vede
účetnictví hospodářské činnosti
obce, vede spisovou službu, obslu-
huje webové stránky obce, zajišťuje
veškerou agendu spojenou s dotační
podporou našich spolků, ověřuje
pravosti podpisů a listin atd. Přeji jí,
aby se jí v novém zaměstnání líbilo
a aby se setkávala jen se samými pří-
jemnými lidmi.

Naše spolky jsou výstavní skříní
obce. Jejich bohatá činnost je vidět
na každém kroku. V loňském roce
vznikl další spolek Divadelní Ama-
térský Klub Havlovice. Ten se bude
snažit po čtyřiceti letech oživit ama-
térské ochotnické divadlo v Havlovi-
cích. Tímto se počet spolků v Havlo-
vicích zakulatil na 15. Nabízejí tak

širokou škálu aktivit, že snad není
v naší obci nikdo, kdo by si nedoká-
zal vybrat. Práce každého spolku si
nesmírně vážíme a snažíme se jim
vytvořit co nejlepší podmínky pro
jejich práci. Ani jejich finanční pod-
pora není malá. V loňském roce
jsme na jejich činnost vynaložili
z obecního rozpočtu 1.067.000,– Kč. 
Mnoho občanů v loňském roce po-
těšilo, že naší pozornosti neunikají
ani drobné sakrální stavby. Názor-
ným příkladem je obnovené sousoší
Kalvárie na Podhradí u čističky,
které získalo původní podobu. Už
jen ti nejstarší pamětníci si dokázali
vybavit, jak sousoší původně vypa-
dalo. Nám se podařilo získat dobo-
vou fotografii, podle které byla pa-
mátka obnovena. 

V srpnu loňského roku jsme za-
vzpomínali na naši významnou ro-
dačku, vynikající sportovkyni, Květu
Lelkovou. U příležitosti 30. výročí je-
jího úmrtí byl odhalen v našem ur-
novém háječku malý pomníček.

V listopadu byly občanům před-
staveny dvě nové publikace. Nejprve
to byl dlouho připravovaný týdenní
stolní kalendář na téma „Havlovice
na dobových fotografiích“. Vrcholem
večera byl křest knihy Zdeňka Hon-
zery Havlovice…krok za krokem.
O téměř rok a půl připravovanou
publikaci je mezi občany obrovský
zájem a stala se velkým předvánoč-
ním hitem. Téměř všech 500 výtisků
bylo do konce roku prodáno. Nyní se
připravuje dotisk.

Závěrem bych rád ubezpečil
všechny, že Havlovice jsou zdravou
a dobře fungující obcí. Veškeré sna-
hy o destabilizaci jsou neuvážené
a jednotlivci si tím snaží jen řešit své
osobní zájmy. Věřím, že velká většina
z vás ví, co Havlovice potřebují,
ale rozhodně to nejsou pomluvy
a urážky. Ing. Pavel Dvořáček

Opravené sousoší Kalvárie na Podhradí
U Čističky 



1. Výměna střešní krytiny na obecních
garážích u školy

• odstranění původních azbestocemen-
tových vlnek, na původní krokve
našroubovány OSB desky a na ně po-
ložena falcovaná hliníková krytina
PREFA 290 m2, výměna žlabů a svodů

Celkové náklady: 523.384,– Kč
Dodavatel stavby: GOS CZ s.r.o. Trutnov

2. Oprava střech na čerpací stanici Mu-
chov a na vodojemu

• na původní pultové střechy byla polo-
žena PVC folie tl. 1,5 mm, výměna
oplechování

Celkové náklady: 79.589,– Kč
Dodavatel stavby: GOS CZ s.r.o. Trutnov

3. Dokončení revitalizace parku T. G.
Masaryka

• výsadba nové zeleně, rozšíření zpev-
něných ploch, osazení nových laviček
a odpadkových košů, nové oplocení
podél řeky Úpy

Celkové náklady: 325.000,– Kč
Dodavatel zahradnických prací: Jan Lonc,
Střeziměřice
Dodavatel kamenických prací: STRKO
Starý Rokytník
Dodavatel zámečnických prací: Lubomír
Středa, Úpice

4. Obnova sousoší Kalvárie na Pod-
hradí

• obnovení zanedbané a značně poško-
zené památky do původní podoby

Celkové náklady: 350.000,– Kč
z toho dotace z Mze 244.000,– Kč
Dodavatel prací: Petr Tomáš, Nové Město
nad Metují

5. Výměna vodovodního potrubí na Hor-
ním konci obce

• od Havrdů přes Výsluní až ke Gruli-
chovým byl proveden řízený podvrt
v délce 142 m, do kterého bylo zata-
ženo nové potrubí o průměru 90 mm,
na něj bylo přepojeno 5 rodinných
domů 

Celkové náklady: 234.000,– Kč
Dodavatel: Postolka – Drilling, s.r.o., No-
vá Paka, Obec Havlovice, Petr Řezníček
• od Havrdů k Zítkovým byl proveden

řízený podvrt v délce 84 m, do kterého
bylo zataženo nové potrubí o průměru
90 mm, na něj byly přepojeny 4 ro-
dinné domy

Celkové náklady: 113.000,– Kč
Dodavatel: Postolka – Drilling, s.r.o., No-
vá Paka, Obec Havlovice
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AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2016

Kácení přerostlých stromů v urnovém háječku

Pokládka nové střešní krytiny na obecních garážích u školy

Budování odstavné plochy pro návštěvníky hradu Vízmburku(dokončení na následující straně)
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6. Kniha Havlovice ….krok za krokem
• kniha Zdeňka Honzery, která popisuje

Havlovice od počátků osídlení až do
současnosti ve všech souvislostech

Celkové náklady: 135.000,– Kč
Výtisk: 500 ks

7. Úpravy ve vodojemu
• nový vodoměr, úprava potrubí, nový

nerezový žebřík, snímač průtoku, nové
chlorovací zařízení

Celkové náklady: 153.000,– Kč
Dodavatelé: VODA CZ Service s.r.o., Hra-
dec Králové, Z&D Stavby, s.r.o. Trutnov,
NN STEEL s.r.o., Batňovice

(pokračování z předchozí strany)

...AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2016

• stavební úpravy čerpací stanice
Muchov

• výměna výtlačného potrubí z čer-
pací stanice Muchov do vodojemu
na Králově kopci včetně propojo-
vacích elektrických kabelů

• úpravy čerpací stanice na Popluží
• úprava štěrkových komunikací

Nad Jutou a k Vízmburku
• stavební úpravy v suterénu kul-

turního domu
• výměna čalounění židlí v kultur-

ním domě
• výroba stolního týdenního kalen-

dáře na rok 2018 na téma „Havlo-
vické spolky“

• oprava kamenného křížku U Man-
dle

NĚKTERÉ
PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2017

Nové turistické odpočívadlo a rozcestník na Popluží

Firma Repare Trutnov provedla opravu místních komunikací

Brigáda při výsadbě nových stromů v urnovém háji

Při vjezdu do obce jsou nové cedule
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OBECNÍ VODOVOD

V tomto článku bych vám rád přiblížil
náš obecní vodovod, jeho historii, sou-
časnost a snad i budoucnost. Myslím si,
že každý havlovák by měl mít alespoň zá-
kladní informace o tom, odkud mu ta
drahocenná tekutina do domu přitéká,
kdo to má na zodpovědnost, kolik to stojí
a co všechno to obnáší. Prakticky na kaž-
dém veřejném zasedání můžeme slyšet
od nejrůznějších rádoby „odborníků“ na
obecní vodovod, co a jak máme dělat, jak
je vodovod v havarijním stavu, jak je
málo vody a že s tím nic neděláme. Tak
tedy jak je to doopravdy !!

Zdroj pitné vody, kterou je zásobován
obecní vodovod, se nachází v Muchově,
v údolí po obou březích potoka Mar-
šovka. Je to na samé hranici se sousední
obcí Libňatov. Prameniště tvoří 4 pra-
menní jímky, ze kterých vyvěrá pitná
voda. Ta je samospádem svedena potru-
bím do čerpací stanice v Muchově.
Odtud je voda čerpána do vodojemu na
Králově kopci a dále pak je samospádem
rozvedena po celé vesnici. Samotné pra-
meniště z hlediska právní ochrany pod-
zemních vod spadá do ochranného
pásma I. a II. stupně. Podle posledního
měření provedeného v roce 2016 je mi-
nimální vydatnost prameniště 3,5–5,5
I/s, což odpovídá 300–475 m3/den. Sou-
časná denní spotřeba značně kolísá, a to
hlavně v závislosti na ročním období a na
teplotě vzduchu. Pohybuje se od 150 do
300 m3/den. Pokud všichni majitelé ba-
zénů začnou v jednom týdnu současně
napouštět, může se spotřeba vody zvý-
šit i několikanásobně. To je však mimo
kapacitu našich pramenišť. Tím může
dojít k vážnému narušení dodávky
pitné vody, kterou nejsme schopni
ovlivnit.

Obecní vodovod byl vybudován
svépomocí našich občanů v letech
1959–1962. Jeho vlastníkem a provozo-
vatelem je nepřetržitě obec Havlovice.
Celkové náklady tehdy činily 410.000,–
Kč. Původně bylo napojeno 96 domác-
ností a zemědělské družstvo. Dnes už jich
je napojeno 350. V roce 1975 byl vodo-
vod prodloužen do Poklekova a na Pi-
cimberk, o deset let později na Popluž.
Tady byla vybudována i pomocná tla-
ková čerpací stanice. V roce 1993 došlo
k propojení obecního vodovodu se sku-
pinovým na horním Podhradí. Zde si
sice svůj vodovod vybudovali již v roce
1946, ale v období letního sucha jejich
zdroj pitné vody v Roudence značně slá-
bne. Propojením s obecním vodovodem

(pokračování na následující straně)

Výstavba čerpací stanice obecního vodovodu v Muchově r.1960

Moderní technika provedla řízený podvrt na Výsluní

Oprava prasklého potrubí na Popluží
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...OBECNÍ VODOVOD

lze nedostatek vody v případě potřeby
vyřešit.  Po většinu roku ale mají na hor-
ním Podhradí vody nadbytek. Proto jsme
po drobných technických úpravách začali
v roce 2005 přebytečnou vodu přepouštět
do obecního vodovodu. Smícháním
obou vod však došlo k nečekané che-
mické reakci, která se projevila rezavým
zakalením vody. Proto bylo od tohoto zá-
měru upuštěno.

Ještě před vybudováním obecního vo-
dovodu bylo obyvatelstvo zásobováno
vodou z vlastních studní. Těch bylo
v roce 1945 v obci evidováno 176. Dnes
už jich je jen několik. 

V době, kdy byl vodovod budován,
bylo k rozvodu vody používáno převážně
litinového potrubí o průměru 100 mm
a ocelového o průměru 80 mm. Ocelové
bylo chráněno asfaltovým nátěrem. Zde
se ukázalo, že jeho životnost je krátká
a často u něho docházelo k poruchám.
Proto bylo postupně nahrazeno potru-
bím z PVC o průměru 90 mm. Celko-
vá délka vodovodního potrubí bez pří-
pojek je 12 km. Vodovodní přípojky
byly původně z pozinkovaných trubek.
Přesto, že jejich kvalita už v dnešní době
není dobrá, stále jich je v obci hodně.
Nověji se začalo používat polyethyleno-
vého potrubí. Výměny a opravy vodo-
vodního potrubí provádí z větší části
obec svépomocí nebo s využitím míst-
ních živnostníků. Tím dochází ke znač-
ným finančním úsporám, které se násled-
ně projevují i v nízké ceně prodávané
vody. 

Obecní vodovod je provozován dle
Provozního řádu. Ten současný byl vy-
pracován v roce 2004 a dne 12. 1. 2005
byl schválen Krajskou hygienickou sta-
nicí Královéhradeckého kraje. Povolení
k provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu vydal KÚ Královéhradeckého
kraje dne 17. 6. 2004 a odpovědným zá-
stupcem určil ing. Pavla Dvořáčka, sta-
rostu obce, který splňoval díky svému
dosaženému vzdělání a předchozí praxi
kvalifikační předpoklady. Kvalita vody je
průběžně sledována. Dle platné legisla-
tivy nám odběry vzorků a jejich rozbor
dle smlouvy zajišťuje Zdravotní ústav se
sídlem v Hradci Králové.  Jsou prováděny
rozbory vody mikrobiologické, che-
mické, fyzikální i radiologické. Podrobné
výsledky jsou k dispozici na obecním
úřadě. Zjednodušeně lze říci, že naše
voda obsahuje podprůměrné množství
dusičnanů (okolo 30 mg/l), reakce vody
je alkalická (pH 7,5–8,0) a má výrazně

(pokračování z předchozí strany) zvýšenou tvrdost, která je způsobena
z převážné části karbonátovým tmelem
hornin suchovršických vrstev a bohusla-
vického souvrství. Tvrdostí vody se ro-
zumí koncentrace všech vícemocných
kationtů kovů alkalických zemin, v pod-
statě se jedná o sumu vápníku a hořčíku.
Nejčastěji se uvádí v mmol/litr. Tvrdost
vody v obecním vodovodu se pohybuje
okolo 2,56 mmol/l.To znamená, že naše
voda je tvrdá.

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

OBECNÍ VODOVOD Z HLEDISKA
PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Zde se v poslední době vžil názor, že
obec na obnovu vodovodu nevynakládá
dostatek finančních prostředků a že vo-
dovod nám neúměrně stárne. Abychom
předešli těmto spekulacím, připravil jsem
výčet příjmů a výdajů od roku 2011
včetně přehledu nejdůležitějších inves-
tičních akcí. Zároveň je ještě nutné při-
pomenout, že obec eviduje veškeré
příjmy i výdaje týkající se obecního vo-
dovodu odděleně v rámci své hospodář-
ské činnosti.

Rok Příjmy Výdaje

2011 593.000,– Kč 1.183.000,– Kč

2012 609.000,– Kč 1.381.000,– Kč

2013 519.000,– Kč 571.000,– Kč

2014 529.000,– Kč 535.000,– Kč

2015 601.000,– Kč 605.000,– Kč

2016 751.000,– Kč 931.000,– Kč

Příjmy tvoří vybrané vodné (do roku
2015 12 Kč/m3 od roku 2016 18 Kč/m3).

Výdaje tvoří náklady na investiční
akce, na materiál a opravy, na mzdy, na
spotřebovanou elektrickou energii, na
úhradu prováděných rozborů vzorků
vody a na poplatek za odběr podzemní
vody.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl hrazen
z rozpočtu obce případně ze získané do-
tace.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
ZREALIZOVANÝCH AKCÍ:
2011 – rekonstrukce vodovodu Spořilov

–Popluž 1. etapa – výměna ocelo-
vého potrubí za PVC v délce
550 m včetně přepojení 8 rodin-
ných domů

2012 – rekonstrukce vodovodu Spořilov
–Popluž 2. etapa – výměna ocelo-
vého potrubí za PVC v délce
638 m včetně přepojení 6 rodin-
ných domů

2013 – oprava vodovodu a řízený podvrt
pod řekou Úpou U Mandle

2014 – oprava vodovodu a řízený podvrt
pod řekou Úpou na Malé Straně

2015 – řízený podvrt u Krausů ve Vsi
včetně nového napojení 5 rodin-
ných domků

2016 – řízený podvrt Havrdovi–Gruli-
chovi (Výsluní) včetně nového
přepojení 4 rodinných domů

2016 – řízený podvrt Havrdovi – Zítkovi
včetně nového přepojení 4 rodin-
ných domů

2016 – výměna střešní krytiny včetně
oplechování čerpací stanice Mu-
chov a vodojemu Králův kopec 

SLEDOVÁNÍ PROVOZU VODOVODU
Aby se předešlo zbytečnému přerušení

dodávky pitné vody, je provoz vodovodu
nepřetržitě 24 hodin denně monitorován.
V případě čerpací stanice Muchov je to
zařízení, které hlásí poruchu čerpadla
a nedostatek vody v akumulační jímce.
Porucha je hlášena pomocí SMS do mo-
bilních telefonů 4 osobám. V případě vo-
dojemu je to zařízení, které snímá výšku
hladiny vody. Pokud poklesne pod pří-
pustnou hranici, opět je vyslána SMS. Od
roku 2016 je navíc ve vodojemu nainsta-
lováno zařízení, které nepřetržitě snímá
průtok vody přes měřící vodoměr. Vý-
sledky jsou předávány na webový prohlí-
žeč dat. Tam jsou údaje zaznamenávány
a automaticky zpracovávány do tabulek
a grafů. Po přihlášení na webový prohlí-
žeč získáváme ucelený soubor informací
s intervalem 10 minut.

Jak jste četli téměř na začátku tohoto
článku, byl náš vodovod vybudovaný
svépomocí v letech 1959–1962. Z této
doby ani z pozdějších let se nám nedo-
chovaly žádné mapové podklady doklá-
dající skutečné umístění vodovodního
potrubí v terénu. Při jeho vyhledávání
vycházíme pouze z informací pamětníků

(dokončení na následující straně)



nebo ze svých zkušeností. Sice si vedeme
své záznamy o umístění potrubí, které
jsme odkryli při různých opravách, ale to
je jen zlomek toho, co bychom potřebo-
vali znát. Abychom získali ucelený sou-
bor o průběhu vodovodu v terénu, byla
podepsána smlouva s firmou Geodézie
Topos, a.s. Dobruška. Ta provede v rámci
možností vytyčení a zaměření průběhu
celého vodovodu. V souvislosti s tím pro-
vede i zaměření kanalizací, komunikací,
sloupů veřejného osvětlení i dopravního
značení. Veškeré získané informace bu-
dou zpracovány do počítačového sys-
tému GRAMIS. Celkové náklady jsou
vyčísleny na 450.000,– Kč a větší část mě-
ření již proběhla v loňském roce.

Aby byl náš vodovod zachován v kva-
litní a optimální podobě i pro příští ge-
nerace, schválilo zastupitelstvo obce dne
13. 12. 2016 Plán financování obnovy vo-
dovodu. Při jeho zpracování se vycházelo
z předpokládané délky životnosti vodo-
vodního potrubí a doprovodných staveb
(vodojem, čerpací stanice…) a z jejich
pořizovacích cen přepočtených na sou-
časnou hodnotu. Předpokládá se, že celý
vodovod včetně doprovodných staveb
bude postupně do osmdesáti let obno-
ven. Aby k tomu došlo rozumnou cestou,
je nutné na rozvoj vodovodu ročně vy-
členit částku 474.745,– Kč. Tato částka
bude buď proinvestována nebo uložena
ve fondu oprav.

Doufám, že po přečtení tohoto článku
jste si udělali alespoň menší obrázek
o našem vodovodu. Aby byl provozován
v souladu s platnými zákony a předpisy
a hlavně ke spokojenosti občanů, vyža-
duje každodenní pozornost. Pokud by
někdo z našich vodovodních „specia-
listů“ chtěl tuto činnost pro obec vyko-
návat, rád mu to přenechám. Podle
zákona o obcích není povinností starosty
provozovat obecní vodovod. Jinde to řeší
dobře placené externí firmy.

Ing. Pavel Dvořáček

HAVLOVICKÉ NOVINY6

...OBECNÍ VODOVOD

Nová střecha vodojemu na Králově kopci

Výměna vodovodního potrubí Na Drahách

Oprava vodovodního potrubí na Hořejším konci

(pokračování z předchozí strany)
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V novém programovém období 2014
–2020 bude finanční podpora na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
poskytována fyzickým osobám prostřed-
nictvím Královéhradeckého kraje z Ope-
račního programu Životní prostředí.
Jedná se o novou generaci tzv. kotlíko-
vých dotací, které byly v minulosti reali-
zovány z národních zdrojů. Půjde postup-
ně o tři grantová schémata s celkovým
objemem finančních prostředků cca 600
mil. Kč.

V loňském roce Královéhradecký kraj
vyhlásil první dvě kola příjmů žádostí
o Kotlíkovou dotaci. Příjem žádostí
1. kola začal 11. 1. 2016. V této dotační
výzvě se v celém kraji rozdělovalo
prvních 100 milionů korun. O poskyt-
nutí dotace byl mezi občany velký zájem,
a tak musel být příjem žádostí 25. 1. 2016

ukončen. Druhé kolo vyhlásil Králové-
hradecký kraj 12. 9. 2016. Tentokrát se
rozdělovalo 94 milionů korun. Zájem byl
tak obrovský, že ještě tentýž den byl pří-
jem žádostí ukončen. Celkem bylo zare-
gistrováno 1683 žádostí s požadavkem na
dotaci 190 milionů korun. V současné
době se žádosti vyhodnocují a v průbě-
hu února budou podepisovány první
smlouvy.  Předpokládá se, že i v letošním
roce vyhlásí Královéhradecký kraj další
kolo příjmu žádostí. V této době ještě
nejsou známy žádné podrobnosti.

Dotace jsou lidem poskytovány na vý-
měnu nevyhovujících kotlů na tuhá pa-
liva za kotel na pevná paliva, tepelné
čerpadlo nebo za plynový kondenzační
kotel. Celková částka jednotlivých pro-
jektů na výměnu nesmí přesáhnout 150
tisíc korun. Výše dotace pak závisí na

KOTLÍKOVÁ DOTACE

typu nového zařízení, maximálně může
být až do výše 127 500 korun. Konkrétně
může být proplaceno 70 % v případě po-
řízení kotle spalujícího pouze uhlí, 75 %
v případě plynového kondenzačního
kotle a kombinovaného kotle (uhlí + bio-
masa) a 80 % v případě tepelného čer-
padla, příp. kotle pouze na biomasu.
Podpora může být navýšena o 5 % v pří-
padě, že je výměna kotle realizována
v obci, která byla označena jako prioritní
území.

Naše obec si je vědoma toho, že Kotlí-
ková dotace je jedinečnou příležitostí pro
občany, jak si zmodernizovat zdroj vytá-
pění a tím i ušetřit na nákladech za vytá-
pění. Zároveň je to i cesta k vylepšení
kvality ovzduší v obci. Proto rada obce
dne 11. 4. 2016 rozhodla o zajištění pod-
pory těm občanům, kteří mají zájem za-
žádat o Kotlíkovou dotaci. V prvé řadě
jsme schopni občanům nabídnout od-
bornou poradenskou činnost. Pokud se
občanovi podaří získat Kotlíkovou do-
taci, bude mu vyplacen jednorázový fi-
nanční příspěvek z obecního rozpočtu ve
výši 5.000,– Kč. Příspěvek bude vyplacen
formou daru po ukončení realizace pro-
jektu a po závěrečném odsouhlasení kraj-
ským úřadem. V roce 2016 bylo takto
vyplaceno 35.000,-Kč. Stejná podpora
obce bude pokračovat i v roce 2017. 

Ing. Pavel Dvořáček

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 8.00–11.30 / 12.00–15.00 hodin
St 8.00–11.30 / 12.00–17.00 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY

Povodí Labe,s.p. zajišťuje osékání inundační hráze U Mandle

Kotlíková dotace



HAVLOVICKÉ NOVINY8

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

V obci je zaveden paušální poplatek za
odvoz a likvidaci domovního odpadu.
Jeho výše je pro rok 2017 stanovena na
500,– Kč/osobu/rok. 
– poplatek za odvoz platí každá fyzická

osoba, která má na území obce trvalý
pobyt

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

– pokud dojde k jakékoliv změně 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
nejpozději do 28. 2. příslušného ro-
ku, nezaplacený poplatek bude vymě-
řen platebním výměrem, může být
navýšen až o 50 % a lze ho vymáhat
do 3 let, kdy poplatková povinnost
vznikla.
I v roce 2017 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. Tuto četnost
odvozu si občané zvolili na základě do-
tazníkového šetření, které proběhlo
v říjnu loňského roku. Odpad vám bude
odvážen z vlastních popelnic nebo ulo-
žený v igelitových pytlích dodaných
pouze firmou Transport Trutnov. Ty kou-
píte 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).

TŘÍDĚNÝ ODPAD
(SKLO, PLASTY, PAPÍR)

Tříděný odpad odváží také firma Tran-
sport Trutnov. V obci je rozmístěno na
6 místech 24 kusů kontejnerů. Z toho
5 ks na sklo, 8 ks na papír a 13 ks na
plasty. Plasty jsou odváženy 1x týdně
vždy v pondělí, papír 1x týdně vždy
v pátek, sklo podle potřeby. Zaráží nás
přístup některých občanů, kteří si
z prostoru kolem kontejnerů dělají
černou skládku. Vyhodí tam to, co se
jim doma nehodí, ale hlavně to, co do
kontejnerů vůbec nepatří. Objevují se

tam pneumatiky, stará umyvadla, lino-
leum…. 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 143.000,– Kč. Tím byly pokryty
náklady vynaložené na sběr a odvoz tří-
děného odpadu. 

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje

také firma Transport Trutnov. Ve stano-
vený den, který bude vyhlášen obecním
rozhlasem, bude před kulturní dům přis-
taven kontejner, kam mohou občané
zdarma ukládat nebezpečný odpad (au-
tobaterie, plechovky od barev, zářivky,
monočlánky, léky, ale také i pneuma-
tiky…). Odvoz bude proveden 1x ročně
vždy v dubnu. V roce 2015 činily náklady
na odvoz a uložení odpadu 5.500,– Kč.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nepotřebná elektrozařízení jsou v naší

obci také likvidována ve spolupráci s fir-
mou Transport Trutnov. Ta přistaví u kul-
turního domu kontejner, kam mohou
občané zdarma odkládat televize, led-
ničky, pračky, elektrické sporáky, mi-
krovlnné trouby, vysavače a další podob-
ná elektrozařízení. Odvoz bude proveden
1x ročně vždy v dubnu. Termín bude vy-
hlášen obecním rozhlasem. 

DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Naše obec podepsala smlouvu se spo-

lečností ASEKOL s.r.o., na jejímž základě
byla v budově obecního úřadu umístě-
na sběrná nádoba E-Box. Sem můžete
zdarma odkládat drobná elektrozařízení
(kalkulačky, počítačové myši, klávesnice,
MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, te-
lefony, DVD přehrávače….). Na nádobě
je umístěn i speciální nástavec na baterie.
V roce 2016 společnost ASEKOL s.r.o.
zdarma dodala naší obci tzv. červený
kontejner o objemu 2,15 m3. Ten je umís-
těn za kulturním domem. Jeho vhazovací
otvor je 40x50 cm a mohou se tam od-

kládat elektrozařízení typu rádia, drobná
počítačová vybavení, telefony, elektrické
hračky a podobně.

Obě nádoby společnost ASEKOL s.r.o.
na požádání zdarma vyprazdňuje.

TEXTIL, ODĚV, OBUV, HRAČKY
V roce 2014 obec podepsala smlouvu

o umístění a provozování kontejneru na
sběr textilu, oděvů, obuvi a hraček s fir-
mou REVENGE, a.s. Firma umístila svůj
kontejner za kulturní dům. Sem můžete
tento druh odpadu ukládat. Kontejner je
pravidelně vyprazdňován. Textil, oděvy
a obuv jsou odváženy na třídicí linku
a odtud putují k dalšímu využití nezisko-
vým a charitativním organizacím jako
jsou např. ADRA, Středisko SOS pro vzá-
jemnou pomoc občanům či CHARITA
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 je pro-
váděn po celé vegetační období, tj. od
dubna až do listopadu.  V loňském roce
tuto službu využilo 100 domácností. A jak
svoz funguje?

Bioodpad se sváží uložený pouze v ty-
pizovaných velkoobjemových vacích. Ty
si občané zakoupí na obecním úřadě za
200,– 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 La-
bem o rozměrech 70x70x70 a nosností
750 kg. Naplněný vak si každý umístí
před dům nebo do míst, kam staví po-
pelnici k odvozu. Bioodpad se bude i le-
tos odvážet od 1. dubna vždy každé
pondělí (mimo státní svátky) až do
prvního sněhu. Vak se po vysypání vrátí
zpět k dalšímu použití. Cena na jeden
rok je 400,– Kč/1vak. Pokud se zájemce
o tuto službu přihlásí v průběhu roku
(například v srpnu), nebude mu tato
částka úměrně snížena.
Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva,
drobné větvičky z keřů, listí, piliny, ho-
bliny, kůra.
Do vaků nepatří: zemina, kamení, cihly,
stavební materiál, sklo, plasty, plechovky,
zbytky masa a kostí, popel, velké větve ze
stromů.

Bioodpad je odvážen k dalšímu zpra-
cování buď do fermentační stanice

(dokončení na následující straně)
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v Úpici (pokud se jedná jen o posekanou
trávu) nebo do kompostárny firmy Tran-
sport do Trutnova Bohuslavic. Sem bylo
v loňském roce odvezeno 53 tun, za které
jsme zaplatili 18.300,– Kč. Celkem za
svoz a likvidaci zeleného odpadu v obci
bylo v roce 2016 zaplaceno 48.000,– Kč.
Cena 400,– Kč za jeden vak ročně sku-
tečné náklady nepokryje.

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
V loňském roce zorganizovala obec

dvakrát odvoz a likvidaci velkoobjemo-
vého odpadu. Vždy bylo naplněno 5 kon-
tejnerů, které byly vyvezeny na skládku
do Bohuslavic u Trutnova. Celkem bylo
odvezeno 10,7 tun odpadu a obec za jeho
odvoz a uložení zaplatila 17.800,– Kč. Pro
občany byla tato služba zdarma. Mezi
velkoobjemový odpad patří starý náby-
tek, koberce, matrace… 

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.
Na menší kusy železa, zejména pak na
plechovky od konzerv, byl zajištěn kon-
tejner, který je umístěn za kulturním
domem.

Přehled odpadů vytříděných v roce 2016

Druh množství zaplaceno
odpadu v tunách v Kč
Směsný komunál. odpad 258,62 464.200,–
Plasty 17,69 26.600,–
Sklo 9,89 26.600,–
Papír 11,73 26.600,–
Bioodpad 53,18 48.000,–
Barvy, pneumatiky… 0,49 4.356,–
Objemný odpad 10,70 17.795,–
Železo 4,28 3.000,–
Použité oděvy 3,52 0,–

Ing. Pavel Dvořáček

...NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

V dubnu byl proveden sběr kovového odpadu

Tohle dokázali naši spoluobčané naskládat vedle kontejneru na kovový odpad

V dubnu a v říjnu byl proveden sběr velkoobjemového odpadu

(pokračování z předchozí strany)



Dne 13. srpna 2016 se na hájovně
u Šiškovny tradičně uskutečnil závod
Letní běžkování. Letos nám přálo počasí,
nebylo takové vedro jako předešlé tři roč-
níky a nikdo nám na trať nepokácel
stromy jako vloni.

Na start se letos přihlásilo 44 běžců.
Tradičně se jela dvě kola kolem hájovny.
Každý závodník dostal na posílenou
poukaz na tři pivka nebo tři limči. Jeli-
kož jsme se my pořadatelé špatně do-
hodli s místními hasiči, bylo odstar-
továno o několik minut dříve a hasiči
nestačili připravit na první kolo pěnu.
Dost diváků ale i běžců si v prvním kole
myslelo, že už pěna nebude. Druhé kolo
bylo již vše v pořádku, na trať nám „na-
sněžilo“ a akce se vydařila i v tomto
ohledu.

Jelikož je start a cíl ve stejném místě, tak
oproti Úpění diváci na vyhlášení zůstávají.

Letos jsme na celou akci změnili do-
provodnou kapelu. Kapela Jen tak z Trut-
nova, která doprovázela běžkování dopo-
sud, se letos omluvila, proto jsme oslovili
kapelu Kosťa a spol. Celé akci to dalo jiný
nádech a to především po vyhlášení vý-
sledků. Poprvé se při ukončení tancovalo,
do tance se zapojili nejen účastníci běhu,
ale i diváci. Dle diváků byl letošní ročník
jedním z nejlepších a i nám pořadatelům
se to tak jeví. Lidé se bavili nejen při běhu
masek a kostýmů, ale i díky kapele, která
přítomné patřičně rozproudila.

Doprovodným programem bylo vy-
stoupení Máry Tomana z Úpice a jeho
kolegy, kteří celou atmosféru okořenili
akrobatickými skoky, do kterých zapojili
i přihlížející veřejnost. Výtěžek z akce pu-
toval na podporu Psího a kočičího útulku
do Trutnova, kde jsme předali stelivo,
granule, piškoty a konzervy v celkové
hodnotě cca 3000 Kč.

Kostýmy tradičně hodnotili diváci,
kteří po zakoupení piva či limonády ob-
drželi žeton, na který napsali číslo svého
favorita. Všichni běžci dostali hodnotné
ceny dle umístění a vítěz obdržel navíc
sud piva. Po sečtení všech kupónů do-
padly výsledky takto:

1. Olympionici (všichni z Havlovic) 
2. Šmoulové (všichni z Trutnova – jinak
chataři ze Šiškovny)
3. Hasiči Úpice (všichni z Úpice)
Nejstarší běžec: Jarda Teichman z Batňo-
vic (kostým Retro běžkař)
Nejmladší běžec: Kryštof Vít z Červe-
ného Kostelce (2 roky – kostým Klaun)
Nejrychlejší běžec: Jakub Balcar z Havlo-
vic (kostým Pobřežní lýtka) Aleš Andrš

HAVLOVICKÉ NOVINY10

LETNÍ BĚŽKY

Letní běžky si vyzkoušeli i Šmoulové

Start letních závodů na běžkách

Táta a syn – nápaditý kostým Hasiči Úpice v dobových uniformách
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Naší hlavní akcí bylo deváté Mistrov-
ství Havlovic v sečení trávy kosou, které
se konalo v sobotu 4. června u Kleňhů na
Popluží. Také tentokrát ovládli hlavní ka-
tegorii Libňatováci. Vítězná byla i jejich
štafeta. V seniorech byl nejlepší Milan
Vik, v ženách Jana Prouzová a v sečení
srpem Jirka Kopecký (všichni z Havlo-
vic). Tohoto klání se zúčastnila početná
výprava sekáčů z Dobroslavic (moravské
opavsko-ostravské pomezí). Součástí této
akce byla výstava historických motocy-
klů a mopedů (50 ccm), tříkolky, sně-
žného skútru a choppera. Celé klání bylo
večer zakončeno zábavou v Americe.
V průběhu roku jsme absolvovali řadu
výletů po okolí. Z výčtu výrazně vyčnívá
dálkový výlet na sraz motocyklů, mo-
pedů a tříkolek do obce Vísky u Letovic.
Tam se vybraní nadšenci přesunuli po
vlastní ose trasou dlouhou 170 km! Asis-
tovalo i doprovodné vozidlo. Všichni
se na závěr víkendu v pořádku vrátili
zpět.

Náš spolek se ke konci měsíce června
účastnil jedné z nejvydařenějších akcí
roku v Havlovicích. Tou byla „Havlovka“
– naučně-zábavná a poznávací akce s tra-
sou dlouhou 8 km a s osmi stanovišti.
Jedno z nich měl i náš spolek. Každá za-
stávka nabízela různé speciality a rozma-
nité občerstvení. Během příjemného
výletu celých rodin poznávali účastníci
zákoutí našich krásných Havlovic, plnili
různé úkoly a ochutnali rozmanité místní
pochutiny. Možno vřele doporučit i těm
občanům, kteří se ještě nestihli seznámit
s okolím naší obce. Stále větší oblibu si
získává „Benátská noc“, jejíž součástí
bylo vydařené a humorné divadelní před-
stavení. Účast spokojených návštěvníků
byla veliká. Na závěr prázdnin jsme opět
vyrazili na „Dobroslavické kosení“. Byli
jsme vřele přivítáni. Na oplátku jsme pře-
dali soudek piva a hezké zarámované
obrázky od Josefa Vika s finančním při-
spěním OÚ, za což děkujeme. Tentokrát
jsme největší úspěchy sklidili ve štafetě.

Letní běžkování se stalo kořistí spor-
tovců a našich zástupců v sestavě: Roman
Čáp, Jirka Kopecký, Kája Píša, Péťa Míl
a Jarka Kábrt jako „olympionici z Ria“, je-
jichž nápadité převleky byly nejlépe
ohodnoceny. V říjnu uspořádal nově
vznikající Divadelní Amatérský Klub Ha-
vlovice v kulturním domě výstavu foto-
grafií a plakátů z divadelní činnosti
spolku JK Tyl, který dlouhá léta v Havlo-
vicích působil. Součástí expozice byla pu-
tovní výstava reprodukcí opon českých
divadel. Dále mohli návštěvníci obdivo- Stupně vítězů při sečení trávy kosou

Sekáči dostávají poslední instrukce před závodem

Naši sekáči na závodech v Dobroslavicích

SPOLEK HAVLOVICKÝCH SEKÁČŮ 2016
vat malířské prvotiny havlovické stu-
dentky Anety Burešové, díla anglického
malíře žijícího na Podhradí pana Roba
Howe a jeho manželky Mirky s různými
výrobky ze zpracování vlny. Tento nový
klub byl oficiálně představen na setkání
spolků, které se konalo v nově zrekon-
struované klubovně MO ČRS u rybníku
Jindra. V chaloupce u Kleňhů se konalo
naše další setkání s gurmánskou soutěží,
tentokrát na téma „Bůček“. Hlavní cenu
a knihu Havlovice… krok za krokem –
dar OÚ, získal pan Václav Pásler. Mimo-
chodem tuto knihu napsal havlovický pa-
triot pan Zdeněk Honzera jako putování
po trase poznávacího okruhu „U nás“,
jehož je rovněž autorem. Kromě toho je

také autorem publikace „Havlovice – vý-
znamné stromy“, řady kulturních a spor-
tovních akcí v obci a „Setkání Havlovic“,
které se po dvou letech koná vždy v jed-
něch ze čtyř Havlovic v ČR. Za tuto práci
patří Zdeňkovi velké uznání a poděko-
vání. Vím, co píši, neboť Havlovickou
kroniku včetně obrazové přílohy dělám
v Havlovicích již 25 let a proto si umím
představit, co to obnáší.

Za sekáče vám všem přeji krásný rok
a vzájemnou pohodu a porozumění.
Všechny vás srdečně zvu na naše další
akce, především potom na již 10. ročník
Mistrovství Havlovic v sečení trávy
kosou, které se koná v sobotu 3. června
2017. Lubomír Řezníček
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V lednu jsme uvítali rok tradičně
v kulturním domě na koncertu Městské
hudby Úpice. Koncem ledna jsme se se-
tkali v hostinci Amerika a zatančili si.
Před Velikonocemi jsme si zajeli na trž-
nici do polského města Kudowa Zdroj.
V květnu klub důchodců uskutečnil krá-
sný výlet do Planetária v Hradci Králové,
hřebčína v Kladrubech a zámku ve Slati-
ňanech.  Další výlet v červnu se konal do
závodu Juta – Úpice i Adamov a do ne-
daleké prodejny a továrny Grund v Mla-
dých Bukách. Bylo opravdu na co koukat.
Počasí bylo tentokrát deštivé, ale i přes
nepřízeň jsme zajeli do Jánských Lázní,
kde jsme si vylepšili náladu kávou a zá-
kuskem. Rozhodli jsme se vyjet lanovkou
na Černou Horu a poté jsme se vydali
i na Pomezní boudy. V červnu nás na-
vštívila členka Policie ČR a poučila nás
o bezpečném bydlení a chování. Červe-
nec již tradičně věnujeme posezení s do-
brým jídlem na Tylově paloučku se za-
půjčením Myslivecké boudy. V září jsme
se zúčastnili Olympiády na hřišti za ško-
lou. Začátkem září jsme zavítali do mla-
doboleslavské automobilky i jejich mu-
zea. Prohlédli jsme si také zámek Hrubý
Rohozec a náměstí v Jičíně. V říjnu jsme
jeli opět na trhy do polské Kudowy Zdroj.
Pobavili jsme se v hostinci Amerika při
pečení posvícenských koláčů a zavzpo-
mínali jsme na bývalého hudebníka pana
Nágla. Zahrála nám hudba p. Kuťáka. Při
posezení jsme si zvolili nový výbor klubu
důchodců s předsedou p. Malafou. Velký
dík patří Obecnímu úřadu za pomoc
a propagaci a finanční dar.

Věra Merxbauerová

ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ V ROCE 2016

Naši důchodci ne exkurzi v závodě JUTA Úpice

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem

Muzeum Auto Škoda v Mladé Boleslavi

Muzeum Auto Škoda v Mladé Boleslavi
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SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU

Bohatý folklorní program doplňuje kapela Klapeto

Odborná degustace vzorků pálenek a likérů

Česko-slovenský košt navštíví přes 300 lidí

5. března 2016 proběhl  9. Česko-slo-
venský košt slivovic. Již tradičně se zde
degustovalo veliké množství různých
druhů domácích pálenek a likérů. V tom-
to ročníku se množství vzorků poprvé
přehouplo přes 700! Což je opět po-
tvrzení největšího koštu v Čechách. Uni-
kátní je též zastoupení regionů, z kterých
jsou vzorky zasílány. Jde opravdu o celé
Čechy a Moravu. A jak již název napo-
vídá i ze Slovenska. Odtud jsme získali
cca 80 vzorků a to také z více krajů. Celý
průběh koštu provázela cimbálová mu-
zika z Červeného Kostelce a z Hradce
Králové a skupina Klapeto z Náchoda.
Vystoupil též folklorní soubor Pajtáši
z Kyjova.

Další velkou akcí byl mezinárodní
folklorní festiválek Hořičky 2016. Jak je
již tradicí, opět nám nepřálo počasí a pá-
teční program musel být úplně zrušen.
V sobotu však již bylo líp, a tak se vše
muselo vejít do tohoto dne. Od 7.00
hodin probíhalo klání ve vaření guláše
v kotli a od 10.00 hodin běželo vystou-
pení flašinetů na návsi. Vystoupení 10
folklorních souborů z Čech, Moravy, Slo-
venska a Polska proběhlo odpoledne.
Mezitím se ještě postavila 30 m vysoká
májka a klání ve vaření guláše průběžně
hodnotila komise složená výhradně
ze slavných pražských herců a režiséra
T. Magnuska. Staročeské trhy, které jsou
také součástí festiválku, se netěší velké
oblibě trhovců (zřejmě i kvůli počasí).
Vloni sice proběhly, ale s malou účastí,
a proto již v tomto roce nebudou.  Na-
štěstí nám již  sobotu počasí nenarušilo,
a tak vše proběhlo úspěšně a vyvedla se
i závěrečná beseda u cimbálu.

Stejné akce plánujeme i na letošní rok
a zveme na ně všechny příznivce folkloru
a dobré pohody! Navíc košt letos bude již
10. !!! Proto bude opravdu výjimečný
svým programem i množstvím krojova-
ných zpěváků a tanečníků.

Za Spolek přátel českého a morav-
ského folkloru všem příznivcům za loň-
ský rok děkuje a na všechny letošní akce
zve

předseda spolku
Zdeněk Mencl
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ÚPĚNÍ NA ŘECE ÚPĚ

Dne 18. června 2016 se uskutečnilo
NOVÉ Úpění. Dlouholetí pořadatelé již
neměli zájem dál pořádat tuto tradiční
akci. Dohodli jsme se proto s Milošem
Toholou na loňském Setkání spolků, že
tuto akci zorganizujeme, ale v novém
duchu.

Dříve se vyplouvalo na mostě pod Šiš-
kovnou, končilo se na Viktorčině splavu
v Ratibořicích a vyhlášení probíhalo na
Pohodlí. Nyní bylo vše jinak. Start byl
v centru Havlovic ve sportovním areálu.
Start měl na starosti již zmíněný Miloš.
Cíl byl právě na Šiškovenském mostě
a vyhodnocení v nedaleké hájovně. Cíl
a závěrečné vyhodnocení jsem měl na
starosti já. Celá trasa byla tedy zkrácena
z 15 km na 2,5 km.

Už při organizování této akce nám
bylo jasné, že překážkou budou hlavně
dva splavy na řece, a to u mandle a u pily.
Nakonec se plavecké posádky zhostily
překážek naprosto v klidu a pohodě. Pla-
vidla se ze splavů buďto poslala bez osob
nebo se různými lany přes splav pře-
houpla.  Nyní již víme, že splavy překáž-
kou nejsou. 

V pátek před akcí nám celý den pršelo,
tak jsme měli v sobotu v řece dostatek
vody. Páteční déšť nám hodně v hladké
plavbě pomohl. Nejsem si zcela jist, zda
nám letos plavidla vůbec poplují. Na dru-
hou stranu všechny akce pořádané venku
jsou závislé na počasí, tak uvidíme.

A k samotné akci: na start se postavilo
celkem 11 plavidel, na kterých plulo 25 li-
dí. Do cíle dorazilo 24 osob. Jeden pa-
sažér musel v polovině trati u splavu
U Mandle vystoupit a jet s manželkou do
porodnice. Naštěstí se stihl odlíčit a jet
v civilu. Jednalo se o pasažéra lodě Zom-
bie. V porodnici by bylo asi velké pře-
kvapení, kdyby se tam objevil smrťák
a navíc budoucí táta.

V cíli u hájovny bylo připraveno
pohoštění a hrála zde kapela Rohořez.
Každé plavidlo dostalo Úpský rum a hod-
notné ceny dle umístění kostýmů, první
plavidlo obdrželo navíc sud piva. Zkla-
máním pro pořadatele byl fakt, že po
trase Úpění sledovala spousta diváků, dle
Krkonošského deníku tisícovka, ale v cíli
na vyhlášení čekalo jen pár lidí. Otázkou
je, zda letos na vyhodnocení zvát cenově
nákladnou kapelu. Určitě posuneme čas
vyplutí na 14. hodinu, aby diváci nebyli
nuceni jet domů na oběd, ale aby se
zúčastnili vyhlášení. Další otázkou je, zda
se na start postaví více plavidel a ne je-
nom 11. Necháme se překvapit, ale pokud

Z nového startu sledovalo plavidla množství zvědavců

Na Úpění bylo možné vidět i lovce mamutů

Další vydařené plavidlo(dokončení na následující straně)



v nastávajícím ročníku bude málo plavi-
del, pořádání této akce na příští rok se
vzdám a Úpění zřejmě zanikne. Z dosle-
chu vím, že lidé mají hlavní problém se
sehnáním traktorových duší ke stavbě
lodí. V dnešní době se již využívá bezdu-
šového systému, proto se duše tak špatně
shání. Pokud o nějakých víte, dejte nám
pořadatelům vědět.
Pořadí kostýmů:
1. Lovci mamutů (Jiří Matěna, Jakub Bal-

car – oba Havlovice)
2. Muchomůrky (Kristýna Vlčková, Pa-

vlína Kultová – obě Úpice)
3. Příslušníci VB (Jarda Teichman z Bat-

ňovic s kolegou)
Aleš Andrš
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...ÚPĚNÍ NA ŘECE ÚPĚ

Na Úpění se objevili i příslušníci VB

(pokračování z předchozí strany)

Habry ve sportovním areálu hlásí příchod podzimu

Část obecního lesa u školy

Do podzimního kabátu se navlékl javor
mléč na Popluží

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
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SETKÁNÍ HAVLOVIC

Společné focení při setkání všech čtyřech Havlovic

Při setkání Havlovic jsme navštívili i náš hrad

V tomto vláčku se projížděli havlováci po naší obci

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

2015 973

2016 976

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
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DIVADELNÍ AMATÉRSKÝ KLUB HAVLOVICE

Po čtyřiceti letech ožilo amatérské
ochotnické divadlo v Havlovicích. Parta
divadelních nadšenců nastudovala vese-
lou jednoaktovku „JAK HAVLOVICKÝ
VODNÍK NA METUJI ODEŠEL“. Tato
krátká úsměvná hra byla původně určena 
pro pobavení návštěvníků Benátské noci,
kterou pořádá spolek Sekáčů každoročně
v srpnu na břehu řeky Úpy pod Výhledem.

Hra měla mezi diváky úspěch a díky
legraci a dobré náladě při přípravě před-
stavení se parta převážně mladých lidí
rozhodla pokračovat v divadelní čin-
nosti. A tak se znovuzrodilo ochotnické
divadlo v Havlovicích.

Navázalo tím na nejstarší spolek v Ha-
vlovicích založený v roce 1884 panem ří-
dícím Tomášem Veselým „VZDĚLÁVA-
CÍ, ZÁBAVNÍ A OCHOTNICKÝ SPO-
LEK TYL“. Ten patřil až do roku 1976
mezi nejaktivnější spolky. Hrály se po-
hádky, veselohry, dramata, opery. Pamět-
níci si stále ještě vybavují nezapomenu-
telné Naše Furianty, Maryšu, Babičku, Les-
ní pannu, Lucernu a mnohé další. Hrálo
se v hostincích i v přírodě u Hejnů či na
Tylově paloučku.

K divadlu neodmyslitelně patří opona.
Naskytla se nám příležitost zapůjčit si ob-
razové reprodukce opon z několika čes-
kých divadel. Toho jsme využili a uspo-
řádali v havlovickém Kulturním domě
výstavu těchto reprodukcí. Dále byla vý-
stava obohacena fotografiemi, loutkami
a plakáty s činností ochotnického spolku
TYL. Také zde byla možnost prohléd-
nout si obrazy malířů slečny Anety Bu-
rešové a pana Roba Howa.

Na tento rok plánujeme uvést v kul-
turním domě novou hru. Rádi bychom
obohatili kratší divadelní scénou Benát-
skou noc a jestli nám budou divadelní
múzy příznivě nakloněny, zkusíme něco
připravit na vánoční svátky.

Všem moc děkujeme za projevenou
podporu a návštěvu.

Vaši Divadelní Amatérští
Divadelníci Havlovice.

Z výstavy obrazů a maleb v kulturním domě

Výstava historických plakátů Ochotnického divadla v Havlovicích

OBČANSKÁ KOMISE

Narození občané v roce 2016

Hejna Lukáš, Havlovice čp. 360
Hofmanová Eliška, Havlovice čp. 369
Kališová Antonie, Havlovice čp. 99
Koudelková Natálie, Havlovice čp. 146
Chmelařová Nela, Havlovice čp. 87
Rybaková Alexandra, Havlovice čp. 109
Kvíčerová Nikola, Havlovice čp. 280
Vondráček Matouš, Havlovice čp. 297
Junková Kristýna, Havlovice čp. 238
Dvořák Adam, Havlovice čp. 127

V roce 2016 nás opustili

Růža Karel, Havlovice čp. 71
Řezníček Luděk, Havlovice čp. 217
Zíma Josef, Havlovice čp. 246
Peterka Zdeněk, Havlovice čp. 143
Bako Josef, Havlovice čp. 146
Hejnová Anděla, Havlovice čp. 177

Počet obyvatel k 31. 12. 2016 je 976.

�
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V ROCE 2016 JSME VYDALI

Křest knihy Zdeňka Honzery Havlovice ….krok za krokem

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   

Obálka nové knihy Zdeňka Honzery Havlovice ….krok za krokem

Obálka týdenního stolního kalendáře

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. v platném znění a schvá-
lilo ji zastupitelstvo obce dne 24. 3. 1998.
Úkolem zimní údržby místních komu-
nikací je zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti na místních komunikacích
vzniklých zimními povětrnostními vlivy
a jejich důsledky. Zimní údržba je zajiš-
ťována s přihlédnutím ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomic-
kým možnostem vlastníka místních ko-
munikací (obce Havlovice) na straně dru-
hé. Obec zajišťuje zimní údržbu na
téměř 20 km místních komunikací.
Vzhledem k tomuto velkému množství
nelze zajistit zimní údržbu na celém
území obce najednou. Jednotlivé komu-
nikace jsou seřazeny do skupin podle
pořadí důležitosti. Pluhování a posyp
svažité části komunikace nad Jutou, která
patří mezi nejnebezpečnější, smluvně za-
jišťují Technické služby Úpice. Pluhování
ostatních komunikací zajišťuje sama obec
Havlovice svým traktorem ZETOR PRO-
XIMA Plus 90. V případě, že bychom
návaly sněhu nezvládali, je připravena
Zemědělská společnost Svobodné a.s.
Havlovice nám pomoci. Posyp komuni-
kací se zajišťuje drobným štěrkem a to
každý individuálně ze samoobslužných
kup, které jsou rozmístěny na 25 kop-
covitých 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 požá-
dání Technické služby Úpice. Zajištění
celkového posypu komunikací po celé
zimní období není v technických a hlav-
ně ekonomických možnostech obce.
V zimním období je každý povinen při-
způsobit chůzi i jízdu stavu a povaze ko-
munikací.

Ing. Pavel Dvořáček

ZIMNÍ ÚDRŽBA
MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

�
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17 .4. 2016 se konala v našem kulturním domě 1. svatba – manželé Kejzlarovi

Nový pomníček Květy Lelkové a její rodiny v urnovém háječku

Havlovický vodník tradičně otevírá řeku Úpu vodákům

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 POINTRŮZNÉ



Nový rok začíná na hradě vždy již ně-
kolik sezón Vízmburským vejšlapem.
I v roce 2016 jsme se sešli 3. ledna, aby-
chom si společně připili na lepší zítřky
našeho hradu. Asi 40 příchozích si
opeklo vuřty a na nádvoří jsme si přiťukli
s panem kastelánem Ivanem Češkou.

Únor bývá ve znamení výroční členské
schůze. V posledních letech spojujeme
naše setkání i s nějakou zajímavostí,
a proto jsme tentokrát zvolili pevnost
Stachelberg. Je dobré seznámit se s prací
podobných nadšenců. Tato setkání bývají
velmi inspirativní a dodávají chuť a sílu
do další práce.

V zimních měsících se činnost sdru-
žení zaměřuje na přípravu nové sezóny
a také na propagační a vzdělávací akce.
Nejinak tomu bylo v březnu 2016. Tento-
krát jsem přednášel v městské knihovně
v Novém Městě nad Metují. Historie
a současnost hradu přilákala asi 25 po-
sluchačů, kteří zhlédli fotografie a videa
z odkrývání hradu, ale i ze současných
aktivit našeho sdružení.

Během zimy a jara jsme společně
s pracovníky NPÚ zpracovávali změnu
projektové dokumentace a změnu sta-
vebního povolení. Došlo k zásadní
změně v pojímání torza věže. Nová do-
kumentace již počítá se zpřístupněním
věže, tedy vybudováním schodiště a vy-
hlídkových plošin na věži. Dále se počítá
s opravami sklepů a zpřístupněním opra-
vených prostor. V budoucnu zde budou
vytvořeny historické expozice. V květnu
jsme podávali žádost o dotaci v progra-
mu Česko-polské spolupráce Interreg V.
V prosinci byly vydány výsledky a náš
projekt, bohužel, ve velké konkurenci ne-
uspěl. V roce 2017 budeme žádat v nové
výzvě a budeme doufat, že tentokrát
uspějeme.

První brigády jsme uskutečnili již
v březnu. Během jara jsme pracovali na
JV části hradu. Odkryli jsme základy
a vyzdili zhruba 25 m hradby do výše
2–2,5 m. Zazdili jsme tak otvor, kterým
do hradu vlézali škůdci hradu. V létě
jsme opravovali východní sklep, průčelí
jižního paláce a příčku v SV místnosti.

Ještě před první kulturní akcí jsme in-
stalovali ve sklepě šatlavu a v Z místnosti
expozici fotografií z doby výzkumu.

V sobotu 7. 5. se konalo zahájení ná-
vštěvní sezóny s názvem Devatero řeme-
sel. Za zvuků flašinetu a písní potulného
barda mohli návštěvníci zhlédnout stře-
dověké řemeslníky, například kováře,
písaře, košíkáře, středověkou výrobu
kroužkové zbroje, tkaní, výrobu kože-
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HRAD VÍZMBURK V ROCE 2016

Takřka 300 architektonických článků z hradu Vízmburku bylo přemístěno do zámku
v Ratibořicích

(dokončení na následující straně)

ných taštic a jiné. Svou troškou do mlýna
přispěli i členové sdružení, s keramickou
dílnou Petr Kalenský, s výrobou historic-
kých šperků František Tuček, s hudeb-
ním vystoupením jedna z nejmladších
členek Barbora Baudyšová a s poutavou
ukázkou středověkých zbraní a strojů
vlastní výroby Ivan Pulchart. Program
zpestřila přednáškou o útrpném právu

SHŠ Metropolis. Počasí nám přálo, maso
vonělo do dáli a pivo teklo proudem.

Hrad navštívilo 350 spokojených ná-
vštěvníků, kteří odcházeli s pocitem nád-
herně stráveného jarního dne.

V neděli 5. 6. se konal tradiční dětský
den. Bohužel, počasí nám nepřálo, ale
to nás nedoradilo. Členové sdružení se

Jedna z mnoha akcí na hradním nádvoří
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přizpůsobili situaci a soutěže přemístili
pod zastřešené části hradu. Ty, které se
nedaly přemístit, se odehrávaly v pře-
stávkách mezi přeháňkami vydatného
deště. Děti si tak, i přes nepřízeň počasí,
vyzkoušely naše nové hradní puzzle z
dílny Ivana Pulcharta, malovali kera-
mické přívěsky, kreslili podobiznu Karla
IV. a jiné.

Pro děti bylo již tradičně připraveno
loutkové představení. Divadlo „Kozlík“
předvedlo dvě pohádky, které se dětem
velice líbily. I přes nepřízeň počasí hrad
navštívilo cca 40 statečných dětí, které si
den u nás velmi užily.

Ve sváteční úterý 5. 7. hostil náš hrad
již podruhé představení „Noc na Karl-
štejně“ divadelního souboru NA TAHU
z Červeného Kostelce. Beznadějně vy-
prodané představení mělo opět obrovský
úspěch. Počasí nám opět přálo a letní
večer byl protkán báječně podanými pís-
němi z muzikálu. Diváci se skvěle bavili
a pivo s medovinou tekly proudem. Účin-
kující byli za svůj výkon odměněni ob-
rovským potleskem ve stoje.

Dne 20. 7. byl hrad pro veřejnost uza-
vřen, jelikož se zde konala svatba. Oslava
se nesla v maškarním duchu. V hradním
příkopu byl stan s občerstvením. Novo-
manželům přejeme spoustu šťastných
společných let plných lásky a doufáme, že
tato událost nebude pro náš hrad po-
slední.

V sobotu 3. 9. 2016 proběhly již 9. Vízm -
burské slavnosti. Program byl opět bo-
hatý. Návštěvníky přivítalo, za zvuků
středověké hudby skupiny Rebule, řin-
čení štítů a mečů skupin historického
šermu Manové Přemysla Otakara a Ser -
vus Bellum. Představení byla, jako vždy,
plná akce a napětí. Ve 13 hodin přijel na
hrad císař Karel IV. s družinou. Přivítal
ho tehdejší majitel hradu Jiřík z Dubé.
Připravena byla středověká hostina,
během které zazněly písně z muzikálu
Noc na Karlštejně. Na programu byl také
opravdový kat. Ten měl svou přednášku
o útrpném právu na nádvoří hradu.  Jeho
barvitý a velice podrobný výklad s ukáz-
kou některých praktik na návštěvnících,
plně vtáhl přítomné obecenstvo do dob
temného středověku. Na vlastní kůži si to
vyzkoušela i členka sdružení Erika Pal-
mová.

Slavnosti měly opět obrovský úspěch a
již se těšíme na jubilejní 10. ročník.

Dne 22. října jsme společně navštívili
zámek v Novém Městě nad Metují a poté
nás kastelán zámku v Ratibořicích pro-

...HRAD VÍZMBURK V ROCE 2016
(pokračování z předchozí strany)

vedl prostory, do nichž bylo přemístěno
takřka 300 architektonických článků
z hradu Vízmburku, které byly více než
20 let schovány v Hejnově statku. Teprve
vloni v létě je NPÚ převezl do Ratibořic,
kde budou podrobeny dalšímu zkou-
mání.

Ve dnech 10. a 11. 11. se konalo se-
tkání spolků, které se starají o české
hrady, na hradě Pořešín. Setkalo se zde
více jak 30 představitelů spolků zabýva-
jících se péčí o zříceniny a hrady. Každý
ze zúčastněných spolků předvedl prezen-
taci svého hradu.

Dále se projednával postup při zá-
chranných pracích, shánění grantů a do-
tací, zkušenosti s postupem při jednání
s úřady atd. Za náš hrad se akce zúča-
stnili: Jaroslav Balcar, Martin Baudyš
a Roman Kuzník. Ze setkání jsme při-
vezli spoustu nových poznatků, kontaktů
a nápadů na zlepšení a inovace. V roce
2017 se setkání uskuteční v našem kul-
turním domě.

V roce 2017 dojde k převratné udá-
losti. Od 1. 3. začne pracovat na hradě
správce na plný úvazek Martin Baudyš.
Bude organizovat veškerou činnost, tedy
kulturní, stavební i propagační. Je to ve-
liký nadšenec historie a věřím, že hrad
posune mílovými kroky vpřed. I nadále
budou pokračovat svépomocné stavební
práce. Pro návštěvníky hradu připravu-
jeme několik překvapení. Takže přijďte
pobejt.

Závěrem chci poděkovat všem, kte-
ří nám pomáhají. I nadále funguje sbírka
na sbírkovém účtu číslo 870800028/5500
u Raiffeisen Bank. V současné době je na
účtu 91 256 Kč, které budou použity na
opravy hradu. Nadále fungují dárcovské
DMS. Děkuji zde obci Havlovice, panu
starostovi ing. Pavlu Dvořáčkovi, městu
Úpici, Královéhradeckému kraji, Svazku
obcí Jestřebí hory, firmě Ex Terra, GMC
Software Technology, TE Connectivity
za finanční dary a pracovní výpomoc.
Věřím, že i v letošním roce uděláme velký
krok k celkové záchraně hradu. Vše pod-
statné najdete na www.vizmburk.cz.

Mgr. Jaroslav Balcar, místopředseda

Stavební práce na Vízmburku probíhaly svépomocí
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SPOLEK JK HUBERT V ROCE 2016

Koňské povozy na Hubertské jízdě

Na Hubertově jízdě bylo 36 jezdců

O koně musí být vždy pečlivě postaráno

Vím, že většina z přispěvatelů do těch-
to novin si každý rok láme hlavu nad tím,
jak článek napsat, aby byl zajímavý, jiný,
neotřelý. Ani já nejsem v tomto výjimkou
a někdy je to pořádná dřina.

Začnu poděkováním. Nejprve obci
Havlovice, od které jsme dostali příspě-
vek na činnost ve výši 16.000,– Kč. Za
tyto peníze jsme nakoupili rozkládací
stánek, bannery s logem našeho spolku,
Svazku obcí Jestřebí hory a obce Havlo-
vice, a ceny do soutěží na našich akcích.
Dále chci poděkovat Svazku obcí Jestřebí
hory za příspěvek na činnost ve výši
4000,– Kč. I díky tomuto příspěvku jsme
např. mohli uzavřít celoroční pojištění na
námi pořádané akce.

A teď již k naší činnosti: Sezónu zaha-
jujeme plesem. Ten 4. Ples jezdců, cho-
vatelů a přátel koní se konal 13. 2. 2016
a byl jiný v tom, že jsme poprvé využili
nabídky obce Havlovice a uspořádali ho
v Kulturním domě. Měli jsme trochu
obavy, jestli naplníme kapacitu, ale po-
vedlo se a věříme, že si to všichni užili.
O tom snad svědčí i fakt, že pro letošek
už máme vyprodáno.

Na výroční členské schůzi jsme se sešli
8. 4. 2016. Zde jsme zhodnotili rok 2015
a naplánovali činnost na rok 2016. I my
jsme v tomto roce museli upravit stanovy
spolku v souladu s novým občanským
zákoníkem, změnit název a to vše znovu
zaregistrovat. Spolek se „rozrostl“ o jed-
noho člena a je nás nyní 10. To ještě na
zajištění hladkého průběhu akcí nestačí,
a proto stále pomáhají i rodinní přísluš-
níci a přátelé, za což jim patří velký dík.

Patnáctý květen jsme si vybrali pro
naši tradiční jarní vyjížďku. Byla to nej-
studenější květnová neděle, ale ani to nás
neodradilo od výletu na Jestřebí hory se
zastávkou v novém altánu na panské
cestě a na Jestřebí boudě.

23. 7. 2016 jsme na louce u hřiště
uspořádali jezdecké odpoledne pro voza-
taje i mladé jezdce. Během odpoledne
proběhlo několik soutěží. Nejprve voza-
tajové soutěžili na parkuru, potom se
mladé jezdkyně v sedlech utkaly v jízdě
zručnosti. A nakonec zkušení kočí před-
vedli svou zručnost a poslušnost koní při
práci s kládami. Mezi tím ještě probíhaly
doprovodné soutěže pro malé diváky
a zájemci se mohli svézt povozem.

24. 9. 2016 jsme se vypravili na výstavu
Kůň v Lysé nad Labem. Dopoledne jsme
se ještě zastavili v Chlumci nad Cidlinou
a prohlédli si zámek Karlova koruna a po
poledni už jsme byli na výstavišti. Zůstali
jsme ještě na večerní show, která jistě

(dokončení na následující straně)

stála za zhlédnutí, a odcházeli jsme plní
dojmů.

První říjnová sobota už tradičně patří
naší Hubertově jízdě. Zúčastnilo se jí
10 zápřeží a 36 jezdců v sedlech. Zde chci
opět poděkovat ZS Svobodné, a.s. za to,

že nám umožňuje vstup na pozemky,
které obhospodařuje, a navíc nám louku
u hřiště vždy perfektně poseče a upraví,
i když jim to zrovna nezapadá do jejich
plánu sklizně píce.
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...SPOLEK JK HUBERT V ROCE 2016

Ples v kulturním domě

Kokarda patří k Hubertské jízdě

Na rok 2017 plánujeme uspořádat
4. února 5. Ples jezdců, chovatelů a přátel
koní, během prázdnin sportovní odpo-
ledne a 7. 10. Hubertovu jízdu.

Na závěr chci opět poděkovat obci Ha-
vlovice, Svazku obcí Jestřebí hory a všem
našim sponzorům za podporu naší čin-
nosti a všem členům za jejich práci.

Za Spolek JK Hubert Jana Prouzová

(pokračování z předchozí strany)

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

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
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Pohled na zrekonstruovaný park T. G. Masaryka z dronu

Nová zástavba rodinných domů pohledem z dronu

DRON + WEBOVÁ KAMERA

Přinášíme Vám velice zajímavý statis-
tický přehled o sledovanosti našeho spor-
tovního areálu prostřednictvím statické
kamery umístěné v areálu.

Počet návštěv: 29.170
Počet uživatelů: 7.544
Průměrná doba trvání návštěvy: 1:39 min

Počet návštěv dle jednotlivých států:
1. Czech Republic 26 830 (91,98 %)
2. Germany 579 (1,98 %)
3. Netherlands 406 (1,39 %)
4. Poland 323 (1,11 %)
5. Slovakia 321 (1,10 %)
6. Australia 273 (0,94 %)
7. United Kingdom 114 (0,39 %)
8. Canada 69 (0,24 %)
9. Sudan 47 (0,16 %)

10. Croatia 40 (0,14 %)
11. United States 23 (0,08 %)
12. (not set) 20 (0,07 %)
13. Austria 16 (0,05 %)
14. Italy 11 (0,04 %)
15. Bulgaria 8 (0,03 %)
16. Hungary 8 (0,03 %)
17. Pakistan 8 (0,03 %)
18. Brazil 5 (0,02 %)
19. Denmark 5 (0,02 %)
20. France 5 (0,02 %)
21. Greece 5 (0,02 %)
22. Sweden 5 (0,02 %)
23. Spain 4 (0,01 %)
24. Switzerland 4 (0,01 %)
25. Vietnam 4 (0,01 %)
26. Belgium 3 (0,01 %)
27. India 3 (0,01 %)
28. Norway 3 (0,01 %)
29. Uzbekistan 3 (0,01 %)
30. Albania 2 (0,01 %)
31. Finland 2 (0,01 %)
32. Kenya 2 (0,01 %)
33. Lithuania 2 (0,01 %)
34. Russia 2 (0,01 %)
35. Bosnia & Herzegovina 1 (0,00 %)
36. Costa Rica 1 (0,00 %)
37. Egypt 1 (0,00 %)
38. Guernsey 1 (0,00 %)
39. Indonesia 1 (0,00 %)
40. Ireland 1 (0,00 %)
41. Israel 1 (0,00 %)
42. Japan 1 (0,00 %)
43. South Korea 1 (0,00 %)
44. Malaysia 1 (0,00 %)
45. Philippines 1 (0,00 %)
46. Portugal 1 (0,00 %)
47. Romania 1 (0,00 %)
48. Serbia 1 (0,00 %)
49. South Africa 1 (0,00 %)

KAMERA V AREÁLU
TJ SOKOL HAVLOVICE
V ROCE 2016
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U sousoší byly i značně poškozené základy

Sestavování zrestaurovaných prvků

Betonování nových základů

OBNOVA SOUSOŠÍ KALVÁRIE

Dochované torzo sousoší

Restaurátor Petr Tomáš při práci



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 zhlédnutí videoreportáže
z činnosti za uplynulý rok následovalo oce-
nění některých členů sboru. Zpestřením
bylo vystoupení našich mladých hasičů.

Parta nadšenců, milujících hasičský
sport, uspořádala soutěž netradičně
v zimě a nás neodradilo ani chladné po-
časí a samozřejmě jsme přislíbili účast.
Hned druhý den po výroční valné hro-
madě, jsme tedy vyrazili na první letošní
soutěž do vesnice Ráby v Pardubickém
kraji, pod Kunětickou horu. Trochu jsme
si v zimním čase zasportovali, shodili kila
nabraná po svátcích a poměřili síly s dal-
šími čtyřiceti soutěžními kolektivy.

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.

V únoru a březnu byla provedena
oprava naší CAS ve firmě Komet Pečky.
Jednalo se o karosářské opravy nástavby
včetně nádrže, opravu podvozku, roz-
vodu vzduchu a kontrolu a přetěsnění
čerpadla. Po návratu auta zpět na zá-
kladnu jsme provedli úpravu uložení
jednotlivého zásahového vybavení v au-
tomobilu. Na tuto opravu byla získána
dotace z Královéhradeckého kraje ve výši
150 tis. Kč, zbývající část byla financo-
vána obcí. 

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 roz-
prodány již začátkem měsíce ledna. Ná-
vštěvníci této zábavy si již tradičně mohli
vychutnat výborné jídlo v podobě vepřo-
vých hodů a užít si bohatou tombolu,
zpestřenou o slosovatelnou vstupenku
o krásný LCD televizor, a další ceny. 

Měsíc březen patří také celorepubli-
kové soutěži Požární ochrana očima dětí.
Žáci naší základní a mateřské školy do té-
to soutěže přispěli řadou výtvarných a li-
terárních 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,
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Plný sál na hasičské zábavě

Dětský den zpestřili hasiči dětem pěnou

Naši hasiči při požárním útoku

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.

30. dubna jsme byli v 13:51 povoláni
KOPISem k požáru lesního porostu a hra-
banky v obci Libňatov. Nedbalostním
jednáním a větrným počasím došlo k roz-
šíření ohně po pálení klestu. Naše jed-
notka na místě spolupracovala s dalšími

jednotkami, které zabezpečovaly zejmé-
na dodávku vody na požářiště. Jelikož se
ten den konalo již tradiční pálení čaro-
dějnic, tak na místě byl ponechán dohled
nad požářištěm pověřeným osobám a vět-
šina zasahujících hasičů pospíchala za-
bezpečovat právě tuto akci do svých ves-
nic. Hranici jsme stihli postavit již v před-
stihu, tak na nás zbylo pouze zajištění
občerstvení. Akce je mezi „havlovičáky“,



ni v Podkrkonoší. Zde pro nás bylo při-
praveno bohaté občerstvení, bowlingové
dráhy a DJ Andy. Domů jsme se vrátili
v pozdních nočních hodinách.

Krátce k dalším činnostem, které jsme
v tomto roce realizovali: několikrát jsme
zajistili pronájem našeho party stanu v ši-
rokém okolí, umyli jsme komunikaci
a asfaltové hřiště za školou a pomáhali
s tvorbou ledové plochy za školou. 

a nejen mezi nimi, velice oblíbenou,
o čem svědčí vždy velká účast místních
občanů a dalších návštěvníků z okolních
obcí.

Soutěže letní sezóny odstartovaly
13. května v sousedním Maršově, kde se
konala okrsková soutěž. Zde se oběma
týmům mužů velice dařilo. Po několika-
leté obhajobě prvního místa jsme letos
obsadili druhé a třetí místo.

Po předchozích letech, kdy jsme skoro
každý víkend trávili na soutěžích v celém
kraji, byla pro letošní rok naše priorita
překvapivě rodina, stavba, svatba a naše
manželky, přítelkyně a děti. Uvidíme
v další sezóně, zda se k soutěžení vrátíme.

Konec měsíce května patřil v našem
podání také dětem. Ve sportovním areálu
se konal dětský den a my jsme jedním ze
stanovišť, s hasičskou tématikou, také tra -
dičně přispěli k jeho zdárnému průběhu. 

11. června jsme se v dopoledních ho-
dinách sešli u hasičské zbrojnice, aby-
chom naleštili a nazdobili naše zásahová
vozidla a doladili připravovaný svatební
zátah. Důvodem byla svatba našich členů
Petry Rudolfové a Martina Součka. Zá-
tah pro novomanžele jsme uskutečnili
v České Skalici. Naše dlouhé přípravy bo-
hužel pokazil opravdu silný a vytrvalý
déšť. Snad novomanželům přinese štěstí.

8. 7. vyjíždíme na požár lesní hra-
banky do obce Libňatov, části zvané „Tři
prdy“, kde vlivem větrného počasí došlo
k rozšíření požáru z neuhašeného oh-
niště na lesním pozemku. 26. 7. jsme
povoláni k likvidaci obtížného hmyzu
u rodinného domu v Havlovicích. Zde
jsme mohli poprvé využít naše nové vy-
bavení k řešení těchto událostí. 

Během prázdninových měsíců jsme
několikrát ukázali naši techniku a činnost
dětem. V rámci letních táborů se děti při-
šly podívat do naší hasičské zbrojnice
a následně si vyzkoušely vše v praxi, buď
ve sportovním areálu nebo na plovárně.
Dále jsme začátkem měsíce srpna vytvo-
řili pravou zimní atmosféru pomocí pěny
na letním běhu na běžkách u Hájovny. 

5. září v odpoledních hodinách vyrá-
žíme do Úpice, kde HZS Trutnov pořá-
dal pro vybrané jednotky námětové
cvičení na téma „ Likvidace nebezpeč-
ných látek“.  Celé odpoledne bylo pro
nás, dle mého názoru i pro ostatní jed-
notky, velkým přínosem k představení
a vyzkoušení si úskalí tohoto ne příliš
známého tématu.

12. 9. vyjíždíme k likvidaci vosího
hnízda v komínovém tělese na Podhradí
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Mladí hasiči v Radvanicích

Mladí hasiči na okresním kole hry Plamen

Požární útok v podání mladých hasičů

a 14. 9. jsme povoláni k likvidaci obrov-
ské sršní báně v podkroví chaty. Báň byla
o rozměrech cca 80 x 100 cm a byla při-
lepená na štítové stěně.

Koncem měsíce října jsme prove-
dli vyčištění našich dvou party stanů,
aby byly opět připraveny na příští se-
zónu.

Závěrem roku jsme provedli úklid ga-
ráží a zazimování techniky. Kolektiv jsme
stmelili posezením v Bowlingbaru ve Rty- (dokončení na následující straně)



Od loňského roku jsou naším důleži-
tým článkem naše děti. Toto je jejich čin-
nost za letošní rok:

Mladí hasiči se scházeli v průběhu ce-
lého roku, mimo prázdnin a státních
svátků, pravidelně v pátek od 16.00 do
18.00 hodin. Podle potřeby trénink zná-
sobili ještě jiným dnem v týdnu. To vět-
šinou před blížícími se závody. Schůzky
probíhaly v klubovně hasičské zbrojnice,
na hřišti nebo v tělocvičně. S dětmi se
schází celkem 4 vedoucí. Zapojují se také
rodiče dětí, především formou dopravy
a doprovodu na soutěže.

Děti plní celoroční činnost v souladu
se směrnicí hry Plamen, která obnáší
kromě soutěžních disciplín také čtyři
okruhy další činnosti a dokumentaci
vlastních aktivit.

Soutěžními disciplínami jsou:
Závod požárnické všestrannosti, který

se koná zpravidla na podzim. V letošním
roce proběhl v říjnu v Třebihošti. Děti
tam vybojovaly krásné 2. místo v katego-
rii starší a 5. místo v kategorii mladší.

V jarní části okresního kola to jsou
dále štafety a požární útoky: štafeta po-
žárních dvojic, štafeta 4 x 60 m, štafeta
CTIF – 400 m v devíti úsecích, požární
útok „klasický“ a požární útok CTIF.
Mladí hasiči v roce 2016 okresní kolo ab-
solvovali poprvé. Podařilo se jim obsadit
v celkovém pořadí 5. místo v kategorii
mladší a 8. místo v kategorii starší.

Pro jednotlivce je v našem okrese po-
řádán seriál soutěží v běhu na 60 m s pře-
kážkami. Děti se zúčastnily celkem 4 sou-
těží tohoto seriálu. Dále soutěžily na něko-
lika „pohárových“ soutěžích v uzlování,
závodu požárnické všestrannosti, požár-
ních útocích i netradičních disciplínách.

Mezi okruhy dalších činností patří
plnění odznaků odborností a specializací
jako např. preventista, strojník, velitel,
cvičitel, kronikář, spojka, kuchař, eko-
nom, průzkumník, zdravotník apod., jiné
volnočasové aktivity ve formě výletu,
tábora, návštěvy muzea, kina, divadla
nebo besedy, sportovní soustředění,
kulturní program např. na valné hro-
madě sboru, výroba nástěnky, účast
v soutěži požární ochrana očima dětí,
účast v jiných než postupových soutě-
žích, brigáda pro zlepšení životního pro-
středí v obci nebo údržbu výstroje,
výzbroje či prostor, které děti využíva-
jí, sběr různých materiálů pro výkup,
sběr bylin, zapojení se do celorepubliko-
vých akcí jako např. Den proti rakovině,
72 hodin apod.

V závěru roku přišel i do hasičárny
Mikuláš, který přinesl dětem drobné
balíčky. Před Vánoci proběhla besídka
u vánočního stromečku, který děti spo-
lečnými silami ozdobily. Na Štědrý den
se někteří zúčastnili akce Čekání na Je-
žíška – výlet do lesa ke krmelci přilepšit
zvířátkům. Takový byl rok 2016 pro
mladé hasiče.

Důležitým článkem našeho sboru jsou
také naši zasloužilí hasiči. Olda Feist,
Luďa Astr a Vašek Kosinka se aktivně zú-
častňují 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. 

Závěrem této zprávy bych chtěl velice
poděkovat všem členům a členkám, kteří
se svým volným časem podíleli na zajiš-
tění akcí pořádaných nejen sborem dob-

rovolných hasičů, dále pak na údržbě
a opravách techniky a na jiných akcích
spojených s hasiči. Poděkování dále patří
všem členům soutěžního družstva a dě-
tem, kteří reprezentují naše SDH a obec
Havlovice na soutěžích v požárním spor-
tu. 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 2016 …

Martin Dvořáček
velitel

SDH Havlovice
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Naši zasloužilí hasiči na společném setkání

V Pečkách prošlo naše hasičské auto rozsáhlou opravou
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Opravený krmelec

Nástup do soutěže ve střelbě

Regulace potoka pod Tylovým paloučkem

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BARCHOVAN

Vážení spoluobčané, přátelé myslivosti,
rok 2016 je za námi a nám připadla milá
povinnost ho pro Vás zrekapitulovat. Při
zvelebování naší myslivecké chaty jsme se
posunuli ke zpevňování břehů potoka ka-
mennými gabiony. Tyto práce jsme prová-
děli svépomocí za finanční pomoci Obec-
ního úřadu Havlovice. V honitbě jsme se
zaměřili na výstavbu a obnovu posedů,
kazatelen a krmelců. Značné úsilí jsme vě-
novali ochraně porostů kukuřice a dalších
zemědělských plodin před škodami způ-
sobenými černou zvěří. Vzhledem k po-
stupnému snižování účinnosti pachových
plašičů jsme zakoupili plašiče akustické,
které se nám v uplynulé sezóně osvědčily.
Tuto investici v řádu desetitisíců korun
jsme mohli uskutečnit díky vstřícnému
přístupu představenstva Zemědělské
společnosti Svobodné Havlovice.

V odlovu černé zvěře jsme zazname-
nali tradičně vysoký počet ulovených
kusů. K naší škodě se tato zvěř v naší ho-
nitbě vyskytovala nejvíce v době růstu
kukuřice a řepky. Mimo toto období se
stavy černé zvěře značně snížily, nebo se
omezily na sporadické nájezdy z okol-
ních lesních komplexů. Proto jsme ve
většině společných akcí pořádaných
k tlumení černé zvěře nebyli úspěšní.

Odlov srnčí zvěře jsme provedli dle
plánu lovu tak, aby zůstal zachovaný kme-
nový stav. Přikrmování v zimním období
již řadu let přesouváme do podzimních
měsíců. Zvěř má v tomto období větší mož-
nost vytvořit si před zimou tukové zásoby.
Od září přikrmujeme jádrovým krmivem,
seno přikládáme až při sněhové pokrývce,
aby zvěř získala objemové krmivo.

V letošním roce bychom rádi kromě
péče o zvěř a naši chatu zrealizovali
stavbu altánu na Tylově paloučku. Dále
bychom chtěli ve spolupráci se Správou
a údržbou silnic Královéhradeckého
kraje osadit optickými plašiči některé
úseky silnic, na kterých nejvíc dochází ke
střetům vozidel se zvěří. Zatím jsme vy-
tipovali dva úseky – na Králově kopci
v Havlovicích a v Radči. Na těchto mís-
tech vyzkoušíme účinnost tohoto způ-
sobu plašení zvěře. V případě, že se
osvědčí, vytipujeme další úseky. Rádi by-
chom Vás touto cestou požádali o spolu-
práci při vyhodnocování úspěšnosti
tohoto způsobu plašení zvěře od vozovek.

Závěrem nám dovolte poděkovat
Obecnímu úřadu Havlovice a všem spo-
lupracujícím subjektům za podporu naší
činnosti.

Za Myslivecké sdružení Barchovan
J. Grulich, P. Koška, P. Formánek Úspěšný lov



Vážení čtenáři těchto novin, naše or-
ganizace si prošla v roce 2016 velmi slo-
žitým a nelehkým obdobím. Vše začalo
nečekaným úmrtím dlouholetého hos-
podáře pana Luďka Řezníčka staršího.
Tím nastala otázka, kdo bude v jeho
práci pokračovat. Výbor MO tak musel
řešit obsazení funkcí hospodáře a ná-
sledně i jednatele. Úlevou pro všechny
bylo zvolení nového hospodáře pana
Petra Hofmanna. Jedná se o klíčovou roli
v chodu celé organizace.

Členská základna čítala v loňském
roce celkem 580 členů, z toho bylo 44 žen,
43 dětí do 15 let, 16 mládeže 16–18 let.
Tento stav se již několik let drží na při-
bližně stejné úrovni.

Organizace hospodaří na 58 ha chov-
ných rybníků a jednou za dva roky se
v podzimních měsících slovuje přibližně
21,5 km chovných potoků. Nejen naši
členové mají možnost navštěvovat spor-
tovní revíry o celkové výměře 15 ha,
které jsou naší organizaci přiděleny. Patří
mezi ně rybník „ Podháj“ a revír, části vo-
doteče řeky Úpy, s názvem Úpa 4.

V loňském roce naše organizace nasa-
dila do chovných rybníků celkem 4334 kg
rybí obsádky. Sloveno pak bylo 6692 kg
všech druhů ryb. Na našem největším vý-
tažníku „ Jindra“ v Havlovicích bylo na
jaře 2016 nasazeno 2853 kg ryb a při vý-
lovu 8. 10. 2016 bylo sloveno celkem
4851 kg všech druhů ryb.

Původním plánem zahájení oprav hos-
podářské budovy měl být rok 2017.
Cílem bylo jen uklidit, vymalovat a utřít
prach ve společenských prostorách hos-
podářské budovy. Najednou se věci daly
do pohybu a začali jsme vyklízet parko-
viště před rybárnou a kácet přerostlé
stromy. Abychom si na plánovanou re-
konstrukci vydělali, zahájili jsme celo-
roční prodej ryb, především pstruha
duhového.

První etapou rekonstrukce hospodář-
ské budovy měla být rekonstrukce spole-
čenských prostor rybárny. Jelikož byl
teprve červen 2016, rozhodli jsme se
začít s rekonstrukcí už v tomto roce s tím,
že dokončena bude v následujícím roce.
Začalo se s rozvody topení včetně radiá-
torů, vybourání krbu a kuchyně až po vý-
stavbu sádrokartonové příčky schodiště.
V září jsme dostali od obce výzvu v po-
době uspořádání setkání havlovických
spolků na rybárně. Před námi byl výlov
rybníku Jindra a slovy potoků. Nakonec
jsme vše úspěšně zvládli, a tak se zástupci
všech spolků mohli dne 18. listopadu na
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ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – SMUTEK A RADOST

Kuchyň před rekonstrukcí

Budováni výpustě rybníka Jindra r. 1958

Původní krb v klubovně rybářů

(dokončení na následující straně)
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rybárně sejít. Odměnou nám byla chvála
od pamětníků i od zástupců spolků, kteří
na rybárně byli poprvé.

První etapa rekonstrukce byla vyčísle-
na na 280 000 Kč. Obec Havlovice nám při-
spěla finančním darem ve výši 60 000 Kč.

V letošním roce máme v plánu zahá-
jit druhou, finančně nákladnější, etapu
opravy střechy hospodářské budovy.
Střecha se nachází v havarijním stavu. Na
mnoha místech zatéká a trámy, které zde
byly použity v roce 1979 již před tím
sloužily několik desítek let jakožto kon-
strukce budovy v Novém Městě nad Me-
tují. Odhadované náklady na celkovou
výměnu se blíží k částce 600 000 Kč.
Mimo to bychom chtěli provést kom-
pletní rekonstrukci sádky a vybudovat
silo na obilí pro snazší krmení ryb.

V roce 2018 bude naše organizace sla-
vit 90 let od svého založení. Plánujeme
drobné překvapení jak pro členy MO, tak
i pro širší veřejnost.

Nakonec bych zde chtěl in memoriam
poděkovat našemu hospodáři panu
Luďku Řezníčkovi staršímu za jeho dlou-
holeté zásluhy v naší organizaci.

Poděkování patří i zastupitelům obce
Havlovice, kteří podpořili další investice
do oprav rybárny v roce letošním.

Jménem naší organizace přeji všem
především hodně zdraví, trpělivosti
a vzájemné tolerance v roce 2017. 

Petrův zdar
Za ČRS z.s MO Havlovice Martin Kult

...ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ – SMUTEK A RADOST

Nová kuchyňská linka

Nově vybudovaný rybní Jindra rok 1959

Nová krbová kamna

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.

(pokračování z předchozí strany)
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V uplynulém roce 2016 do kroužků
mladých rybářů docházelo 43 dětí ve
věku 8–15 let. 

Děti se se svými vedoucími scházely
jedenkrát za měsíc. V zimních měsících
se seznámily se základy rybářského řádu,
základy rybářské techniky, rybami našich
vod a vodními organismy. Tyto znalosti
jsou nutné k získání povolenky k rybo-
lovu.

Mezi nejoblíbenější schůzky patřil ce-
lodenní květnový lov na rybníku Podháj
se zázemím v chatkách naší organizace.
V červnu byl uspořádán čtyřdenní ry-
bářský tábor na soukromém revíru ve
Zdechovicích nedaleko Přelouče, který je
mezi mladými rybáři také velmi oblíben.
Celkem se tohoto výjezdu zúčastnilo
27 dětí. 

Po letních prázdninách se v měsíci září
již tradičně konaly závody mladých ry-
bářů z kroužků naší organizace. Těchto
závodů se zúčastnilo 26 dětí. V říjnu byl
pro děti zajímavou podívanou výlov ryb-
níku Jindra.

Na závěr děkuji sponzorům za jejich
příspěvky pro naši mládež. Jmenovitě to
jsou: Obec Havlovice, Svazek obcí Je-
střebí hory, Jaroslav Řehák – Rybářské
potřeby Trutnov, Autoslužby MB Vítězná
– Kocléřov, BARO Úpice, Střechy – Vla-
dimír Franc Dvůr Králové n.L., Sezet –
Hajnice, Kovovýroba – Pavel Ficbauer
Hajnice, Jaroslav Kroupa – Autoslužby
Hajnice, Pavel Novotný – autodoprava
Hajnice, KS – Fish s.r.o. rybářské potřeby
– Jaroměř, Jan Rücker – nákladní do-
prava Úpice.

Poděkování patří také všem vedoucím
kroužků a dobrovolníkům, kteří mládeži
věnují svůj volný čas a připravují pro ně
všechny akce.

Pro rok 2017 se opět zapojíme do akce
Českého rybářského svazu pro mládež
„První povolenka v životě zdarma“.

L. Vojtěch
vedoucí mládeže ČRS z.s. MO Havlovice

ČINNOST MLADÝCH RYBÁŘŮ V ROCE 2016

Krásný úlovek amura bílého

Rybářské závody mládeže – vyhlášení

Rybářský kroužek mládeže
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Ve sportovním areálu v Havlovicích se
kynologickému sportu zvanému agility
budeme letos věnovat již desátým rokem.
Jsme rádi za podmínky, jaké máme, za
kvalitní povrch a skvělé zázemí s občer-
stvením a blízkou řekou, kde se dají
v horku ochladit psi. Díky opravdu hojné
návštěvnosti areálu máme v sezóně vždy
řadu diváků, dětí i dospělých, kteří se
zájmem sledují naše tréninky a jiné
akce. 

V týmu máme nyní několik mladých
psů. Jádro tvoří již zkušené týmy, které
běhají v nejvyšší kategorii A3. Z plemen
u nás převládají border collie, špicové
Aleny Špaňkové a cvičí u nás i bišonci.
Mezi členy sportovního oddílu je řada ši-
kovných psovodů – juniorů.

V Havlovicích jsme uspořádali naše
jubilejní 50. závody, což byla taková mi-
mořádná edice. Účast byla mezinárodní,
přijeli i závodníci z Polska. Závody měly
speciální formát, vrcholem byl závěrečný
finálový běh. Přestávky vyplňovaly cho-
reografie tanečků, kterými se diváci baví
na mistrovství světa. Vítězové přijímali
ceny z rukou havlovického vodníka, což
je prostě věc unikátní, mimořádná a jin-
de nevídaná. 

Naší hlavní náplní je příprava psů a pso-
vodů na závody – zde jsou nejdůležitější
výsledky sezóny.

Bára Štefanová se Stacey si vyběhala
nominaci na European Open Junior,
mezinárodní závody pro děti a juniory,
které se konaly v Šamoríně na Slovensku.
Zuzka Soukupová s Carin byla členkou
družstva, které zaběhlo 3. místo na Mi-
strovství republiky mládeže v Rožnově
pod Radhoštěm. Na tyto závody se
nominovala i Bára Štefanová se Stacey
a Amálkou.

Na mistrovství republiky border collií
ve Třebíči zaběhlo družstvo ve složení
Irena Kochová + Keen, Míša Stanovičová
+ Noisa a Pavel Košek s Audim a Bajty
3. místo v jumpingu družstev.

Na mistrovství České republiky se le-
tos bylo možné kvalifikovat prostřednic-
tvím tří kvalifikačních závodů v Děčíně,
Přerově a Dobříši. Za Sultánky se kvalifi-
kovala Bára Štefanová se Stacey a Pavel
Košek s Audim a Bajty. Mistrovství repu-
bliky se konalo v Liberci.

Naši členové se účastnili také různých
víkendových seminářů pod vedením zku-
šených českých reprezentantů. Pavel
Košek se druhým rokem účastnil mezi-
národního semináře trenérů systému
One Mind Dogs, který se konal ve Fin-
sku v městě Kaarina nedaleko Turku.

AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2016

Jubilejní závody v Havlovicích

Mistrovství republiky v border colií

Zakoupili jsme modernější a bezpečnější
skokové překážky a nový spirálový tunel.

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 v Prorubech.
Za oddíl Agility Sultánci Havlovice Pavel Košek

Bára Štefanová a Stacey

Podrobné informace o nás
naleznete na

http://www.sultanci.cz



HAVLOVICKÉ NOVINY34

V letošním roce jsem dostala důvěru,
abych napsala pár řádků do našich novin.
A tak si můžeme znovu připomenout, jak
šly dny a měsíce v naší obci během loň-
ského roku. V únoru loňského roku jsme
se sešli na výroční členské schůzi v kul-
turním domě. Zde jsme zhodnotili naši
práci za uplynulý rok a představili jsme
plán práce na rok 2016. Mrzelo nás, že
máme velkou členskou základnu, ale
zájem o dění v organizaci projevuje čím
dál méně členů. Rádi bychom uvítali,
kdyby na VČS přišli členové s nějakými
novými nápady a návrhy, co by se mělo
nebo mohlo zlepšit. Snažíme se každý
námět, který se někdo z nás dozví, něja-
kým způsobem řešit.

TJ Sokol patří v naší obci mezi aktivní
spolky, které samostatně pořádají akce
nebo jsou spolupořadateli. Každý ví, že
hlavní činnost je zaměřena na sport, což
je celoroční cvičení cvičenců od rodičů
s dětmi až po dospělé. Cvičení zajišťují
školení cvičitelé ve svém volném čase
a za tuto jejich činnost jim patří velké
díky. Jen škoda, že děti, které jsou ve
věku, kdy odchází na základní školu do
Úpice, již o pravidelná cvičení nemají
zájem. Raději tráví volný čas u počítače
a sportování je pro ně trest. Cvičitelé by
se jim rádi věnovali, ale dostat je 1x týdně
do tělocvičny je velmi těžké. Proto bylo
cvičení starších žáků v letošním cvičeb-
ním roce zrušeno. Najdou se však malí
cvičenci, kteří si rádi jedou zasoutěžit, jak
na úrovni okresu tak i kraje, a z těchto zá-
vodů si někteří přivážejí medaile. V loň-
ském roce se tři chlapci dostali až do
republikového finále. Zde Štěpán Smékal
obsadil 3. místo. Ženy chodí cvičit pravi-
delně a muži se setkávají na nohejbale,
volejbale, florbale a stolním tenise, který
se v poslední době stává oblíbeným spor-
tem. V tělocvičně je bezpečno, strop byl
opraven firmou Movis z Hronova v cel-
kové hodnotě 202 tisíc Kč. Na rošty byly
připevněny podhledy se světly. Mimo
cvičební rozpis mohou tělocvičnu využí-
vat i ostatní zájemci, pokud je volný ter-
mín. Členové TJ mají tělocvičnu zdarma,
protože si zaplatili členské příspěvky,
které jsou pro děti do 18 let a důchodce
100 Kč, ostatní 200 Kč. Téměř 200 členů
nám příspěvky nepokryje ani elektřinu
v tělocvičně. Nečlenové TJ platí hodinu
v tělocvičně stejnou částkou jako hodinu
na kurtech, tj. 80 Kč.

Nesmím samozřejmě zapomenout na
ostatní oddíly naší TJ. Volejbalisté kaž-
doročně pořádají tři turnaje – Valentýnský,

TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2016

(pokračování na následující straně)

Sportovní areál je tradičním cílem pochodu Václavice–Havlovice

V našem sportovním areále se konají i beach volejbalové turnaje

Havlovický sportovní areál z dronu
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tak, jak to bylo dříve, je už nemožné. Při-
bývá turnajů a když před 40 lety turnaj
začínal, tak se nikde v okolí nic takového
nekonalo. Dnes, díky obětavosti Miloše
Toholy, turnaj ještě žije. V letošním roce,
kdy nás čeká už jubilejní 40. ročník, bude
HAPO skutečnou ozdobou fotbalu. Při-
pravujeme mnohá překvapení.

Ve sportovním areálu proběhly i další
menší i větší firemní akce, konal se zde
závod Kolo pro život, hrála se Tropical liga.

V srpnu jsme si společně s OÚ za-
vzpomínali na 30. výroční úmrtí naší ob-
čanky, velké sportovkyně Květy Lelkové.
Nejdříve proběhla vzpomínka ve škole
a potom byl odhalen její pomníček v ur-
novém háječku, kde jsou uloženy její
zpopelněné ostatky.

V září se uskutečnil již 8. ročník
Olympiády pro starší a dříve narozené.
Počet účastníků této akce každým rokem
stoupá a vloni se vyšplhal přes 300.

Se začátkem nového cvičebního roku
dochází také ke změně správce sportov-
ního areálu. Ke konci měsíce září odešel
do starobního důchodu Miloš Tohola,
kterého vystřídal Pavel Šrámek. Pro Pavla
Šrámka je to nová práce, výzva a laťka
hodně vysoko posazená, kterou Miloš
Tohola za léta práce v areálu dostal do
podvědomí lidí z různých koutů našeho
okresu, kraje a dá se i říci Česka.

Nejvíce problémů nám však dělají fi-
nance. Já vím, že si řeknete, však máte
prodej, dostáváte dary od OÚ, máte
sponzory. Ano, máte pravdu, ale přijďte,
členové, někdy na výroční schůzi, kde si
můžete poslechnout zprávu o hospoda-
ření. Veškeré peníze, které vyděláme,
investujeme do oprav a vybavení. V loň-
ském roce jsme nechali v ubytovně polo-
žit nové linoleum, položila se dlažba na
schodiště. Nakoupili jsme část nových
matrací, nové povlečení. Byly vyměněny
vchodové dveře a okna za plastová. V le-
tošním roce bychom chtěli vylepšit ku-
chyňku – obklady, dlažbu a ubytovnu
celou vymalovat. Také si dáváme do roz-
počtu na letošní rok opravu střechy, která
nám způsobuje velké problémy při vět-
ších deštích. A snad by se také mělo udě-
lat částečné nebo celé zateplení fasády na
tělocvičně s ubytovnou. To bude záležet
na finančních prostředcích. K novému
povlečení budou ušita nová prostěradla.
Na dětské hřiště byla zakoupena nová
houpadla a vyrobeny nové domečky. Na
břehu vedle hlavní budovy nám pan Řez-
níček zhotovil venkovní bradla, která
mládež využívá.

...TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2016

(pokračování z předchozí strany)
utopenecký a knedlíkový. Podle názvů
jsou tyto turnaje oblíbené mezi družstvy
z okolí. Domácí hráči hrají se střídavými
úspěchy, ale mají radost, že se k nám os-
tatní rádi vrací, a snaží se vždy soutěž
nějak zpříjemnit. Rádi by také mezi
sebou přivítali nové zájemce o tento
sport. Je v obci tolik mladých, kteří
možná ani nevědí, že tady je pár nad-
šenců, kteří se pravidelně scházejí a „pin-
kají si přes síť.“

Na jaře a na podzim se pořádá street-
balový turnaj. Další pravidelná akce je
pochod Václavice – Havlovice, kterého se
loňského roku zúčastnilo téměř 650 tu-
ristů a cykloturistů. Účastníci pochodu
kladně hodnotí změnu startu. Ta není jen
z Václavic, ale můžeme vyrazit na trasu
i od nás ze hřiště. 

V loňském roce pokračovala tenisová
liga, i když už s menším obsazením, pra-
videlné minigolfové turnaje, obnovilo se
Úpění se startem ve sportovním areálu
a dojezdem u mostu v Náchodci. Šlape-
ťáci pravidelně každý čtvrtek vyjížděli
podívat se na rozhledny a další zajíma-
vosti v našem okolí. Nohejbalisté pořá-
dají tři turnaje, na které jezdí družstva
z celého okolí a moc rádi se vrací k nám
do Havlovic, kde je vždy vše dobře při-
pravené. I oni jsou zváni na různé turnaje
v okolí a na Moravu.

Na konec vyjmenovaných akcí musím
ještě připomenout tradiční turnaje
HAPO, HAPOSTAR a SUPERHAPO-
STAR. Hráči těchto turnajů postupně
stárnou jako my všichni ostatní, tak se
přesouvají z jedné věkové kategorie do
druhé. Obsadit turnaj HAPO mužstvy (dokončení na následující straně)

V tělocvičně TJ Sokol byl vyroben stropní podhled

Cvičení v tělocvičně TJ Sokol



S koncem loňského roku byly pro děti
všech kategorií připraveny Čertoviny,
které jsou mezi dětmi velmi oblíbené.
Mezi vánočními svátky se uskutečnil tur-
naj ve stolním tenise ve čtyřhře. Tento
turnaj získává na popularitě. V lednu
loňského roku se za špatných podmí-
nek konalo sousedské derby v hokeji
černí–zelení. A potom 28. 2. odjela auto-
busem parta hokejistů s fanoušky do
Hronova na Winter Classic. Mráz ke
konci roku nás příjemně překvapil a už
od konce roku se bruslí. Led je využíván
dětmi ze školy, školky a ostatními z ce-
lých Havlovic i okolí. Děkujeme všem,
kteří se zapojili nebo se zapojí do vy-
hrnování sněhu a stříkání, aby nám led
vydržel co nejdéle. Vždyť se nebruslilo po
několik sezón nebo jen velmi krátce.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří
podporují činnost naší TJ – zastupitelům
obecního úřadu, kteří nám schvalují po-
skytnutí finančního daru, a sponzorům,
bez těchto finančních prostředků bychom
nemohli vylepšovat tělocvičnu a areál.
Dále děkuji výboru TJ a všem cvičitelům,
kteří se ve svém volném čase věnují cvi-
čencům.

Hana Čápová
hospodářka

členka výboru TJ Sokol
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...TJ SOKOL...
(pokračování z předchozí strany)

HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉHO FOTBALU Z.S.

Během roku jsme se při povinné
změně z občanského sdružení (o.s.) na
(z.s.) přejmenovali na Havlovický svaz
malého fotbalu z.s.

Našemu svazu se i v tomto roce dařilo
udržet tradiční turnaje, což považuji
za nejdůležitější. Mezi nejnáročnější,
s 28 letou tradicí, patří Havlovická Tro-
pical liga (HTL) v malém fotbale určená
pro mužstva z trutnovského a náchod-
ského okresu. Jen v této soutěži letos pro-
běhlo 18 kol, 188 zápasů na 9 hřištích.
Ve své tradici pokračovala i senior liga
(hráči nad 40 let), která sehrála v 6 ko-
lech 18 zápasů. V obou těchto ligách na-
stupuje téměř 350 hráčů, kteří jsou členy
našeho svazu.

V lednu jsme pořádali v úpické tělo-
cvičně ZŠ Bří Čapků již 18. ročník Úp-
ského poháru v halovém malém fotbale,
kterého se účastnilo 12 mužstev. 

V červnu jsme uspořádali Ligový
pohár, opět v rámci kvalifikace HAPO, za
účasti devíti mužstev. 

Největší sportovní akcí v letošním
roce, kterou jsme úspěšně zvládli uspo-
řádat, bylo Mistrovství republiky klubů
v malém fotbale pro 20 nejlepších fotba-
lových týmů z celé České republiky.
Získání tohoto MČR bylo pro nás čest
a zároveň i ocenění, které nám svěřila
Asociace malého fotbalu ČR.

V září jsme společně s MAS Království
Jestřebí hory a dětským parlamentem
uspořádali 4. ročník sportovního dne,
který se skládal z fotbalového turnaje
žáků a sportovního trojboje – minigolf,
plážová přehazovaná a streetball. Fotba-
lový turnaj vyhrála ZŠ Rtyně v Podkrko-
noší a ve sportovním trojboji zvítězili
jako v loňském roce žáci ZŠ Úpice Lány.
Oběma vítězům gratulujeme. Zúčastnila
se 4 školní družstva z Úpice, po jednom
ze Rtyně a Pilníkova. Tento turnaj měl
opět obrovský ohlas mezi všemi 160 úča-
st níky.

Jako nováček v našich soutěžích se
uchytil a snad i zakořenil již 3. ročníkem
Žákovský turnaj malého fotbalu starších
a mladších žáků z místních čtyř škol.

Na konci sezóny v listopadu jsme se
opět sešli v havlovickém kulturním domě
a uspořádali v něm slavnostní vyhlášení
celoročních soutěží. Součástí galavečera
byla jako vždy i bohatá tombola a raut

Vítězný tým Žákovského turnaje – ZŠ Rtyně v Podkrkonoší

V květnu se na louce vedle sportovního
areálu uskutečnil další roční závodů hor-
ských kol Kolo pro život

Při závodech horských kol se nezapo-
míná ani na mládež

(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÝ SVAZ
MALÉHO FOTBALU z.s.
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Vítězný tým Havlovické Tropical ligy – Lavina Červený Kostelec

Vítězný tým na Mistrovství republiky klubů – Gamblers Most

Všichni kapitáni obou lig při Galavečeru

...HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉHO FOTBALU Z.S.

připravený od našeho partnera, restau-
race Tropical Č. Skalice. Večer obohatila
svým vystoupením ing. Alena Smolíková
z Jaroměře se svým pejskem Jerym, kte-
rého jste mohli vidět na Primě v show
Československo má talent. Nechyběly ani
„vyspělé“ mažoretky z umělecké školy
Anny Marie Buxton.

Na rok 2017 plánujeme: 
• 20. ročník Úpského poháru v sálovém

malém fotbale (28. 1. 2017)
• 29. ročník Tropical ligy (květen–říjen)

každý víkend
• 6. ročník Senior ligy pro hráče nad

40 let (květen–říjen) každých 14 dnů
• páteční tréninky staré gardy (květen–

listopad)
• 7. ročník Ligového poháru pro hráče

HTL (24. 6. 2017)
• 5. ročník Žákovského turnaje pro

školní děti z regionu (8. 9. 2017)
• 4. ročník Sportovního trojboje pro

školní děti z regionu (8. 9. 2017)
• 3. ročník Žákovského turnaje mlad-

ších a starších žáků z Úpických škol
(20. 9. 2017)

• slavnostní zakončení všech sportov-
ních soutěží v KD (25. 11. 2017)

Za výbor Havlovického svazu malého
fotbalu z.s. bych chtěl již tradičně podě-
kovat za podporu obci Havlovice, MAS
Království Jestřebí hory, Královéhradec-
kému kraji a Asociaci malého fotbalu
ČR. Zároveň děkujeme TJ Sokol Havlo-
vice z.s. za možnost pronájmu místních
sportovišť, dále kolegům z výboru svazu
a také všem kapitánům, kteří udržují
chod jednotlivých týmů.

Další informace, fotografie, tabulky, tis-
kové zprávy atd. najdete na našich webo-
vých stránkách
www.havlovickaliga.webnode.cz i na fa-
cebookových stránkách pod názvem na-
šeho svazu.

Jaroslav Kocián, předseda 
Havlovického svazu malého fotbalu z.s.

(pokračování z předchozí strany)
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týden podívat, pana ředitele i paní uči-
telku a paní vychovatelku potkávají den -
ně v prostorách školy, takže se znají,
a navíc je v den zápisu doprovázely po-
hádkové postavy – víly, princezny, Pipi
a anděl. Lukáš Vodička, David Suchánek,
Barbora Kultová, Lucie Fialová, Marie
Vlčková, Michael Kališ, Anna Hanlová,
Vojtěch Sobolík, Jakub Balcar, Michaela
Kaslová, Patricie Kociánová, Karolína
Duchová a Lucie Jobová – ti všichni svě-
domitě plnili úkoly. Za každý správně
splněný úkol dostali jeden dílek obrázku,
který si nalepili na svůj pamětní list. Ten
si pak celý dolepený ještě se sněhuláčkem
odnesli na památku na tento den domů.

NAŠE ŠKOLA V ROCE 2016

(pokračování na následující straně)

Rok s rokem se sešel a již tu jsou opět
Havlovické noviny. Čas běžel v naší škole
v roce 2016 obvyklým tempem. Hektická
stavební období z minulých let se do-
stávají do klidných vod každodenního
školního života. Škola i školka je téměř
naplněna a pohoda a klid jsou cítit z kaž-
dodenní přítomnosti. Jsem rád, že per-
sonál naší školy vytváří velmi dobré
podmínky pro život v naší škole. Důle-
žité je, že všichni zaměstnanci přenášejí
pohodu dětem i rodičům. Je prima slyšet
i číst slova chvály na naši školu. Spolu-
pracujeme s mnoha institucemi. Během
roku se zde konalo několik setkání ředi-
telů okolních škol či návštěv pedagogů
ze vzdálenějších škol. Ti všichni nám
závidí vnitřní klima školy, pořádek, čis-
totu, vybavení a ochotu zaměstnankyň
školy.

V kuchyni se během zimy aklimatizo-
vala Radka Sobotková. S kolektivem se
sžila i Radka Čápová, která zastupovala
Pavlínu Paulusovou. Ta se v září mezi nás
vrátila po dlouhé pauze, způsobené zdra-
votními obtížemi.

V následujících řádcích se zaměřím na
některé z mnoha školních i mimoškol-
ních aktivit naší školy.

V pátek 8. 1. jsme poprvé jeli na pla-
vecký výcvik do trutnovského bazénu.
Ráno jsme si trochu přivstali, abychom
alespoň jednu hodinu stihli odučit a po
svačině hurá na plavání. Jezdíme spe-
ciálním autobusem i s naší mateřskou
školkou, takže nemusíme nikde čekat
a zmrzovat. Plaveme dvakrát 40 minut
a mezitím je pětiminutová přestávka na
ohřátí. Paní učitelky si nás rozdělily do
skupin podle toho, jak jsme šikovní
plavci a teď se budeme v deseti lekcích už
jenom zlepšovat.

Ve čtvrtek 4. února v 16.30 se na Krá-
lově kopci sešly nejrozmanitější masky,
aby se mohly zúčastnit masopustního ve-
selí. Děti si už ve škole i školce nacvičily
jednoduché lidové tanečky a masopustní
říkadla, které předvedly za doprovodu
harmoniky na Králově kopci, v parku
a před školou, kam rozrůstající se průvod
dorazil. Tam na masky čekala odměna
v podobě čaje a samozřejmě nemohla
chybět masopustní kobliha. Děti nabraly
sílu a s chutí se pustily do soutěží připra-
vených na hřišti – jezdily na koloběžce,
střílely na pohádkovou bránu, proběhly
balónkový slalom s míčkem na lžíci, stre-
fovaly se šášovi do pusy, procházely trasu
se zavázanýma očima a skákaly na baló-
nech. Na každém stanovišti získaly slad-
kou odměnu.

Tak jako každý rok jsme v druhém po-
loletí zahájili činnost zdravotního krou-
žku. Osm žáků se scházelo pod odbor-
ným vedením paní Radky Kubečkové
a paní Petry Vlachové. Děti se ve zdra-
votních dovednostech zdokonalovaly
každé pondělí odpoledne. Jsme rádi, že
se do kroužku těší. Je to pro ně nejenom
příprava na zdravotnické závody, ale i pro
život.

Ve čtvrtek 11. 2. se v naší škole konal
zápis do první třídy. Protože jsme očeká-
vali 13 dětí, rozdělili jsme je na dvě party.
První skupina přišla se svými rodiči
v 16.30 a druhá v 18 hodin. Školkáčci se
neměli čeho obávat, protože se šli na
výuku do první a druhé třídy minulý

Děti v Zemědělském muzeu v Radči

Výměna podlahy ve školní jídelně
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...NAŠE ŠKOLA V ROCE 2016

(pokračování z předchozí strany)

havlovického areálu 14 družstev. A jak
dopadly naše hlídky? Hlídka ve složení
Vendula Menšíková, Natálie Kociánová,
Adéla Dvořáčková a Majda Fialová zís-
kala neuvěřitelné PRVNÍ MÍSTO! Hlídka
ve složení Sabina Kábrtová, Anežka Kul-
tová, Martin Spielberger a Iva Rychtero-
vá byla desátá. Oběma hlídkám k jejich
umístění gratulujeme a moc děkuje-
me našim vedoucím zdravotnického
kroužku.

Březen je měsíc požární ochrany
a naše škola se každoročně účastní této
soutěže – jak v literární, tak ve výtvarné
oblasti. V kategorii mladších žáků se
ŠTĚPÁN ASTR se svým výkresem umís-
til na 3. místě. V kategorii starších žáků
se porotě líbil obrázek MARTINA
SPIELBERGERA, kterému udělila také
3. místo. V literární kategorii zabodoval
ADAM HORÁK s básničkou o jejich
statku a umístil se na krásném 1. místě
a IVA RYCHTEROVÁ obsadila se svou
básní 3. místo. Žáci obdrželi pozvánku
na slavnostní vyhodnocení soutěže
a mohou přijet i se svými rodiči 27. 5. do
Poříčí, kam je pozval starosta OSH Trut-
nov pan Orsák. Žák 4. třídy ADAM
HORÁK si poté v Bílých Poličanech pře-
bral zlatou medaili za PRVNÍ místo
v krajském kole v literární kategorii. Sou-
těže se zúčastnilo 2 127 žáků ze 72 škol.
Poděkování patří i těm, kdo Adamovi
pomáhali hledat verše do jeho pěkné bás-
ničky.

V úterý 21. 6. jsme vyjeli speciálním
autobusem do Malých Svatoňovic, kde
jsme si kousek od nádraží prohlédli důlní
zařízení a prolezli hornické vláčky.
V 9 hodin jsme odjeli vlakem do Trut-
nova-Poříčí, kde jsme přestoupili na další
vlak do Adršpachu. Pískovcové skalní
město nás přivítalo pěkným počasím. Asi
na čtyřkilometrovém okruhu jsme viděli
Džbán, Sloní náměstí, Zub, Milence, Sta-
rostu apod. Svezli jsme se na pramici na
hladině jezírka, Krakonoš nám pustil vo-
dopád, prošli jsme Myší dírou, zahráli si
na Krakonošův klavír a kolem Ozvěny
a Indiána došli zpět k východu. V kiosku
jsme si koupili něco na památku a přesu-
nuli jsme se na vlakovou zastávku. Cel-
kem jsme jeli sedmi zvláštními doprav-
ními prostředky (3 druhy). Ke škole jsme
se vrátili podle plánu v 17.45 hodin, pří-
jemně unaveni a plni pěkných zážitků.

O prázdninách byla v plánu oprava
podlahy v jídelně. Objevila se zde zemní
vlhkost a parketová podlaha byla v něko-
lika místech narušena plísní. Stavební

Základní škola Havlovice – společné foto

Vánoční vystoupení našich dětí v kulturním domě

V pondělí 4. 4. 2016 jsme v 8 hodin
ráno od školy vyjeli speciálním autobu-
sem za slunného počasí na výlet do Mar-
koušovic. Cestou na Jestřebí hory jsme
pozorovali první jarní kytičky – sně-
ženky, prvosenky, sasanky, sedmikrásky,
fialky, plicník, dymnivku a podbílek,
v zahrádkách i čemeřici, narcisy, krokusy
a ladoňky. Cestou jsme viděli pomníky ze
zkamenělého dřeva – z araukaritů, sochu
císaře Josefa, který vydal patent o zrušení
nevolnictví, a tisíce chráněných bledulí!
Pak jsme pokračovali po hřebeni, kde
kluci obdivovali bunkry, až jsme se do-
stali k rozhledně. Posilnili jsme se v al-
tánku a potom jsme vystoupali po 89 scho-

dech na rozhlednu a nádherně jsme
viděli zasněžené Krkonoše, Trutnov, Roz-
koš, s dalekohledem i oranžovou havlo-
vickou školu. Při zpáteční cestě jsme si
vypravovali, co se nám na dnešním vý-
letu nejvíce líbilo.

Ve středu 27. 4. se konal už pošest -
nácté zdravotnický víceboj. Žáci základ-
ních škol z regionu Jestřebích hor si
přitom mohli vyzkoušet své zdravotní
dovednosti, znalosti v oblasti dopravní
výchovy a v poznávání bylin, pohybovou
šikovnost při hodu na cíl a při probíhání
překážkové dráhy a zručnost při přená-
šení raněného. Celkem prošli 12 stano-
višť. Mezi mladšími žáky závodilo na
čtyřkilometrové trase z lánské školy do (dokončení na následující straně)
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JAK SE ŽILO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V ROCE 2016

V lednu bylo málo sněhu, využívali
jsme kluziště, týden jsme mohli bruslit.
Některé děti jezdily na lyžařský výcvik.
Únor byl ve znamení jara, nebyl žádný
sníh, nemohli jsme provozovat žádné
sporty, jen jsme hráli fotbal a využívali
sportoviště. Začali jsme vyrábět z lýka
dárečky pro maminky. Pravidelně na-
vštěvovali saunu. Dočetli pravidelnou
četbu Hajný Robátko. A byly tu týdenní
jarní prázdniny, poslední týden jsme si
udělali DRUŽINOVÝ PLES. Vstupen-
kou bylo společenské oblečení a dárek do
tomboly. Linda nám na začátku zahrála
na flétničku, povídali jsme si o opravdo-

Družina na Vejhledě

vém plese a potom jsme se rozdělili do
družstev a soutěžili mezi sebou. Poté ná-
sledovaly soutěže v tancích, s kloboukem
a balónkem a jiné. Připili si dětským
šampaňským, vylosovali tombolu, občer-
stvili u stolů. Náš ples se zkrátka vydařil,
užili jsme si spoustu legrace a zábavy.
A to je nejdůležitější. Je nám zkrátka
spolu dobře.

V březnu jsme se věnovali jaru a jeho
radovánkám, vyráběli sluníčka, trénovali
na Smrťačku, vyráběli velikonoční sle-
pičky, učili se mramorovat vajíčka. Čteme
pravidelnou četbu – Kouzelné pohádky.

Rozbalování dárků ve školní družině

firma Petr Műller tedy zlikvidovala
prkennou a parketovou podlahu, udělala
izolaci a betonový povrch. Dále bylo po-
loženo nové linoleum a koncem srpna
bylo vše hotovo.

V pondělí 17. 10. 2016 jsme uspořádali
celoškolní BĚH SPADANÝM LISTÍM.
Po krátké rozcvičce si na start na kolečko
v Dolečkách nastoupily děti podle jed-
notlivých tříd. A jak závodníci dopadli?
4. třída: Anežka Kultová, Sabina Kábr-
tová, Natálie Kociánová. 3. třída: Štěpán
Smékal, Štěpán Astr, Karel Píša, Magda-
léna Fialová. 2. třída: Tomáš Tomčiak,
Lenka Bekrová, Linda Dibelková, Jenda
Vlček. 1. třída: Lucie Fialová, Patricie Ko-
ciánová, Jakub Balcar, Vojtěch Sobolík. Ti
nejrychlejší byli oceněni diplomem a
malou odměnou, všichni závodníci za
snahu alespoň bonbónkem. 

V pátek 16. 12. 2016 nás navštívili tři
pracovníci Okresní agrární komory Mi-
nisterstva zemědělství z Hradce Králové.
Připravili si pro naše školáky přednášku
POTRAVINA A ŘEMESLO. Děti se zá-
jmem poslouchaly o zpracování vlny
a lnu, odpovídaly na rozmanité otázky
o řemeslech, práci na poli, mláďatech
hospodářských zvířat a za rychlou a správ-
nou odpověď dostávaly malou pozor-
nost. Děti zaujala ochutnávka země-
dělských produktů (sýry, chléb, šunka,
sušené maso, křížala, jablko). Děti na
závěr dostaly tašku s dárky, mezi kterými
byla i miska a pexeso. Zajímavé je, že
postavičku farmáře nakreslil náš pan Vik.
Proto jsme také dostali úkol – vymyslet
jméno pro tuto figurku.

Každoroční předvánoční akcí bývá
předvánoční divadelní představení. Ten-
tokrát jsme jej nazvali Adventní kalendář.
Dvakrát vystupujeme pro okolní školy
a nedělní vystoupení je věnováno rodi-
čům a veřejnosti. Utržené peníze použí-
váme na dopravu do divadla, na akade-
mie, na výstavy či exkurze. Děkujeme
všem za dobrovolné vstupné.

Naše škola a školka má webové strán-
ky www.skolahavlovice.cz. Dále prezen-
tujeme fotografie z akcí přímo ve škole
a v kabelové televizi Havlovice. Velice
dobře spolupracujeme s místními spolky
a se školou Úpice Lány. V poslední době
k nám přicházejí děti z Libňatova, Mar-
šova i Úpice.

Děkujeme za podporu a spolupráci za-
stupitelstvu obce v čele se starostou ing.
Pavlem Dvořáčkem. 

Mgr. Jaroslav Balcar a Mgr. Hana Prokopová

(pokračování z předchozí strany)

...NAŠE ŠKOLA...

(dokončení na následující straně)
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turnaj, děti nejprve trénovaly a poté
soutěžily. Vítězem se stal Adam Horák,
s počtem 44 bodů. Odměnou byla slad-
kost a diplom, který pro děti vyráběla
praktikantka Káťa Astrová, která s námi
trávila 3 týdny v družině.

Červen začal oslavou dne dětí. Zahráli
jsme si velké ČLOVĚČE, NEZLOB SE.
Děti se proměnily ve figurky a mohli
jsme hrát. Malovali jsme kamaráda a po-
vídali si, jak je důležité ho mít. Co pro
nás druzí znamenají. Nezapomněli jsme
ani na dopravu a vše spojené s ní. Ukon-
čením tohoto tématu byly závody na
koloběžkách. Rozloučili jsme se s prakti-
kantkou Káťou a pak už zbývalo jen bati-
kování družinových triček a rozloučení
se čtvrťáky – Adamem Horákem, Ven-
dou Menšíkovou a Martinem Spielberge-
rem. Ať se jim v Úpici líbí. Po závěreč-
ném rozloučení spali ve školní družině
třeťáci a čtvrťáci. A mohly začít vytou-
žené prázdniny.

V září jsme se sešli znovu, ale tentokrát
ve větším počtu dětí. Družina se rozrostla
na 30 dětí. Přivítali jsme do družiny 13 no-
vých prvňáčků(Jakuba Balcara, Karolínu
Duchovou, Lucii Fialovou, Lucii Jobo-
vou, Annu Hanlovou, Michaela Kališe,

Poslední týden patřil piškvorkám. Uspo-
řádali jsme turnaj PIŠKVORKOVÝ
KRÁL. V první třídě zvítězil Jeník Bal-
car, v druhé Štěpi Smékal, Natka Kociá-
nová vyhrála nad třeťačkami a ve čtvrté
vyhrál Áďa Horák. V druhém kole se
hrálo o Družinového krále, postoupili
vždy 3 žáci z každého ročníku. Překva-
pením bylo, že na prvním místě skončil
Tomáš Tomčiak (prvňák) a Martin Spiel-
berger (čtvrťák). Vítězům gratulujeme.

V polovině dubna jsme ukončili pra-
videlné saunování, dočetli jsme další
knihu Jiřího Žáčka Krysáci. Děti pozoro-
valy a poznávaly květiny, dění v přírodě
a kolem nás. Konec dubna patří čaroděj-
nicím. Vyráběli jsme malé čarodějnice
pro ostatní děti, velkou čarodějnici na
hranici a nesměl chybět i náš čaroděj-
nický lektvar z ovoce a kompotů. Děti
přinesly mnoho surovin, proto bylo re-
pete. Nacvičovali jsme pohádku pro ma-
minky.

V květnu jsme oslavili svátek maminek
pohádkou ZVÍŘÁTKA A ČERTI. Naučili
se plést věnečky z pampelišek, učili se
tábornickému životu, poznávali byliny
a vařili z nich čaj. Další akcí byl Golfový

Michaelu Kaslovou, Patricii Kociánovou,
Sofii Kličkovou, Barboru Kultovou, Voj-
těcha Sobolíka, Davida Suchánka a Lu-
káše Vodičku).

Na začátku školního roku se seznamu-
jeme formou různých her, vytváříme si
a akceptujeme pravidla školní družiny.
Prvňáčkové si vyrábějí družinového mo-
týlka, obtisky dlaní na zeď ke školní dru-
žině, ostatní vyrábí náramky z papírů.
Pravidelně čteme – Kouzelná slovíčka,
České pohádky.

Vyrábíme různé věci (např. podzimní
sluníčka, houby, výrobky z přírodnin,…),
pravidelně chodíme do přírody a využí-
váme její plody. Na podzim nesmí chy-
bět oblíbené BRAMBOROVÉ ZÁVODY,
letos se soutěžilo po třídách. A kdo vy-
hrál letošní ročník? V první třídě Mi-
chalka Kaslová, v druhé Jéňa Balcar, za
třeťáky Kája Píša. Opět jim gratulujeme.

A byl tu říjen. Navštívili jsme rybárnu,
hledali jsme v knihách různé druhy ryb,
poznávali je. Z kaštanů si vyrobili
pavučinky, kterými si ozdobili družinu.
Začaly růst houby, poznávali jsme je
a chodili do lesa. Nakreslili si voskovkou
naši školu, kterou jsme využili na dýňo-
vém dni se školou. Začali jsme vyšívat
pro rodiče, otužovat se a pravidelně na-
vštěvovat saunu. Trénovali a vyráběli
kostýmy a kulisy na vánoční besídku.

A byl tu advent. S dětmi jsme vyráběli
věnec na dveře školy, věneček na stůl na
pondělní povídání a nesměl chybět ani
adventní kalendář, tentokrát z bonbono-
vého stromečku. Děti si přinesly drobné
dárky a mohly se navzájem podarovat.
Upekli jsme perníky, nazdobili je a při-
pevnili na náš stromeček.

Zbývalo jen čekat na Ježíška a ten
opravdu přišel, přinesl spoustu dárků, za
které musíme poděkovat panu řediteli
školy a zřizovateli, bez kterých to zkrátka
nejde. MOC DĚKUJEME.

Předposlední den jsme nezapomněli
ani na zvířátka, kterým jsme ustrojili pře-
krásný stromeček z dobrot a mohli se
těšit na Vánoce doma. „Nechť kouzlo
Vánoc projde Vaším domovem a zanechá
za sebou klid, pohodu a štěstí.“

Celý rok také máme každou středu při
školní družině kroužek ŠIKOVNÝCH
RUČIČEK, vyrábíme, háčkujeme, každý
podle svých možností, dovedností a
věku. Od října ho navštěvují žáci 2.–7.
třídy. Je nás devět.

Činnost naší školní družiny a kroužku
i fotografie můžete pravidelně sledovat
na webu školy.

vychovatelka Lída Wernerová

Děti na schodech před školní družinou

...JAK SE ŽILO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ V ROCE 2016

(pokračování z předchozí strany)



První část povídání o naší mateřské
škole bych ráda věnovala hlavně těm
z Vás, kteří jste ještě neměli možnost naši
školku navštívit nebo jste u nás již dlouho
nebyli. Pojďte tedy dál…

Vstupními dveřmi se dostaneme do
malé (v loňském roce nově zrekonstruo-
vané) chodbičky s kobercem, kde se děti
zouvají. Z ní vedou dveře do šatny učite-
lek, do úklidové místnosti a do šatny
mladších dětí ze třídy „Žabiček“. Tam má
každý kluk či holčička svoji barevnou
skříňku s prostorem na osobní věci. Po-
kračujeme-li dál, mineme po pravé ruce
sociální zařízení, kde jsou stěny WC vy-
malovány jako moře a umývárna se po-
dobá prostředí rybníku a jeho okolí. Jak
by také ne, když jsme v MŠ u Hastr-
mánka. Hned vedle je bývalá ředitelna
s kopírkou, stolečkem se zrcadlem, skří-
němi na pomůcky a metodické materiály.
Naše děti ji ale znají pod názvem „Poví-
dálkov“. To proto, že do ní někteří chodí
jedenkrát týdně na logopedii (nápravu
řeči). A už stojíme v prostorné herně
s klavírem. Na velkém koberci můžeme
s dětmi cvičit, tancovat a hrát si. V kout-
cích po stranách místnosti si pak děti
rozvíjejí fantazii při hrách na kadeřnice,
prodavače, muzikanty nebo malíře. Na
hernu navazuje prostor s lehátky, která
jsou stabilně rozložena. Díky vysokým
stropům byl před několika lety nad částí
lehárny zbudován dřevěný balkónek
s gaučem a domečkem pro panenky. Pro
děti je to oblíbená „zašívárna“. Další míst-
ností v přízemí školky je třída s pěti sto-
lečky, akváriem s rybičkami, knihovnou,
skříňkami na hry, stavebnice a výtvarné
potřeby. Velmi oblíbená je malá kuchyň-
ka, dopravní koberec s auty, velké kostky
a pracovní ponk s nářadím (nejen pro
kluky). Přímo ze třídy můžeme vstoupit
do jídelny. Ta už je však společná pro
všechny děti ze základní i mateřské školy. 

Toto prostorové řešení funguje od
roku 1986, kdy byla dokončena poslední
velká přístavba budovy. O letních prázd-
ninách roku 2012 však byla školka (kvůli
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VLNKY ANEB ZPRÁVIČKY OD HASTRMÁNKA ZA ROK 2016

Vlajka naší mateřské školy

(dokončení na následující straně)

Plavecký výcvik v trutnovském bazénu

„Lesní školky“ děti baví

Při vánočním vystoupení „Kouzelný adventní kalendář“

velkému počtu havlovických dětí) rozší-
řena. Druhá třída pro předškoláky má
kapacitu 15 dětí a nachází se v prvním
patře školy. Dříve byla v této místnosti
školní družina. Sociální zařízení bylo vy-
budováno z nářaďovny a šatna pro tyto
děti se nachází ve vstupní chodbě ZŠ.

Velkou výhodou pro naši školku je také
možnost využití prostorné školní tělo-
cvičny (nadstandard, který nám mnohé
školky „závidí“).

„…A tím naše prohlídka končí. Děku-
jeme za návštěvu a budeme se těšit na
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...VLNKY ANEB ZPRÁVIČKY OD HASTRMÁNKA ZA ROK 2016
(pokračování z předchozí strany)

další shledání s vámi.“ Ozvalo by se z úst
průvodkyně na leckterém českém hradu
či zámku. Mně však ještě dovolte sezná-
mit vás s režimem dne a se zaměstnanci
školky. 

Každý den mezi půl sedmou a osmou
hodinou se děti scházejí k volným hrám.
Čekají na ně paní učitelky Yvona Friebe-
lová, Eva Bekrová a Adéla Galuščáková.
Chodby a šatny pak poklidí paní školnice
Pavlína Paulusová a školku zamkne. Po
osmé hodině zařazujeme ranní cvičení
(děti od „Rybiček“ cvičí v tělocvičně,
„Žabičky“ v herně). Ve čtvrt na devět
mají všechny děti společně připravenou
svačinu v jídelně. To díky paním kuchař-
kám Ireně Hejnové a Radce Sobotkové.
Poté následují řízené činnosti. Je to
zhruba půl až tři čtvrtě hodinka her a po-
vídání na různá témata, vyrábění, zpí-
vání, malování… A pak už hurá ven!
Každodenní procházky po okolí školy,
téměř za každého počasí a vždy s něja-
kým cílem či plánem. Nejlepší jsou ty pá-
teční. Od jara do podzimu totiž vyrážíme
ven hned po osmé hodině, se svačinou
v batůžku na takzvané „lesní školky“. Ve
čtvrt na dvanáct už ale zase sedíme v jí-
delně, abychom doplnili energii a pohla-
dili chuťové pohárky. Přitom nám
pomáhá a uklízí i paní školnice Anděla
Králová. Co po obědě? No přece „vyčů-
rat, umýt, přestrojit do pyžamka, zalézt
pod peřinku, poslechnout pohádku a zhru-
ba do dvou hodin odpočívat nebo spin-
kat…“ co bychom za to my dospělí dali!
A pak už jen odpolední svačina ve třídě
a čekání na rodiče se spoustou her dle vý-
běru a přání dětí. V šestnáct hodin pro-
voz školky končí. Chcete-li se o nás
dozvědět ještě více, informace o činnosti,
akcích a našich dalších aktivitách najdete
na stránkách obce (www.havlovice.cz)
nebo v reportážích Televize JS (www.te-
levize-js.cz).

Zbývá už jen dodat, že zápis nových
dětí (havlovických i „přespolních“) pro
školní rok 2017–2018 proběhne 4. a 5.
května 2017 ve třídě Žabiček. Teď už víte,
kde to je a kudy k nám přijít.

Do nového roku Vám všem přejeme
jen to nejlepší a hlavně pevné zdraví.
Také srdečně děkujeme všem za přízeň
a pomoc v loňském roce.

„…A tím naše prohlídka končí. Děku-
jeme za pomyslnou návštěvu a budeme
se těšit na shledání s vámi.“

Všichni od Hastrmánka.

Výlet do Malých Svatoňovic – vánoční výstava

Společná fotka všech hastrmánků – červen 2016

Veřejné vystoupení sdružení SULIHARA v našem kulturním domě



JUNÁK – 3. ODDÍL MEDVĚDI HAVLOVICE V ROCE 2016

Společné foto na skautském táboře v Ruprechticích

Oddíl v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad Labem

Všechny družiny se v průběhu celého
roku scházely nezávisle na sobě a pravi-
delně, zpravidla jednou týdně. Při nejrůz-
nějších programech využívaly oddílové
klubovny v podkroví obecního úřadu
nebo široké okolí. Kromě družinových
schůzek byly pořádány i schůzky oddí-
lové, kdy se sešly všechny družiny a spo-
lečně pak trávily čas smysluplnými
aktivitami. Nechyběly ani akce středis-
kové, kterých se účastnili i skauti a skaut-
ky rtyňského 1. oddílu.

Ze společných akcí můžeme uvést Vy-
nášení zimy v březnu, Igelitiádu – sbírání
odpadků podél řeky Úpy v rámci Dne
země nebo tradiční letní tábor Pod Mu-
floním kopcem v Ruprechticích, který byl
pořádán společně s celým naším středis-
kem ve Rtyni v Podkrkonoší. Tábora se
zúčastnilo přes 22 členů našeho oddílu.
V průběhu celého roku jsme se starali
o Regnerův pomník U Mandle. Dalšími
oddílovými událostmi byly: Akce náho da
(pořádaná v lednu pro rodiče s dětmi),

Junáci při úklidu skládky

oslava narození zakladatele skautingu –
Den sesterství v únoru, Nečekaná vý-
prava do ZOO ve Dvoře Králové nad
Labem (říjen), Výprava za pokladem
Vánoc v prosinci či na Štědrý den Bet-
lémské světlo v havlovické kapli sv. Jana
Nepomuckého. Zvlášť za zmínku stojí
akce s názvem Pomáhání probouzející se
přírodě, při které se nám podařilo aspoň
částečně vyčistit část lesa pod Podhradí
od odpadu – černé skládky. Za dobu
trvání akce jsme vysbírali 7 plných vel-
kých pytlů odpadu, jejichž odvoz a likvi-
daci zajistil obecní úřad.

Těšíme se na to, co nám rok 2017 při-
praví. Budeme nadále pokračovat v tom,
co děláme, a věříme, že se nám bude
dobře dařit.

Všechny články, fotografie a další in-
formace průběžně uveřejňujeme na od-
dílových stránkách
http://www.junak-havlovice.estranky.cz.

Za 3. oddíl Medvědi Havlovice Ondřej Paták

Rok 2016 byl pro nás skauty rokem
důležitým a z pohledu oddílové činnosti
rokem bohatým. 

Po drobné změně od lednové regi-
strace členů do organizace čítá naše člen-
ská základna na konci roku 2016 celkem
30 dětí ve čtyřech družinách a 6 vedou-
cích, ke kterým nově přibyla Barča Nývl-
tová. Kromě ní ve vedení oddílu působila
Alena Čermáková, Aneta Patáková, Voj-
těch Gazda, David Vlček a Ondřej Paták.
V oddíle máme obsaženy všechny skaut-
ské výchovné kategorie – mladší vlčata
a světlušky, starší skauty a skautky i nej-
starší rovery a rangers.

Oproti roku předešlému se snížil počet
družin z pěti na čtyři. Stalo se tak pro-
to, že skautská chlapecká družina Kanci
ukončila svoji činnost. Část členů se však
o to více stala součástí několik let se for-
mujícího roverského kmene v našem stře-
disku. Vzniklo zajímavé společenství lidí
– roverů a rangers (starších skautů
a skautek), kteří dál sami chtějí rozvíjet
sebe, rozšiřovat obzory a naplňovat skaut-
ský roverský program. Toto společenství
propojuje členy našeho střediska napříč
všemi družinami (polovina členů je z na-
šeho oddílu), nabízí pro členy nové mož-
nosti realizace a uplatnění. Podařilo se tak
splnit vytyčený cíl a zajistit možnost kon-
tinuální výchovy členů, a to až do věku
např. 20–24 let. Doufáme, že se nám bude
dařit v dalších letech tak jako do této doby.

Stejně jako každý rok jsme se v našem
oddíle snažili zvyšovat kvalitu výchovy
a programů. V roce 2016 se rádcovského
kurzu RK Filia zúčastnila právě Barča
Nývltová, která tím odstartovala svou pů-
sobnost ve vedení. Skvělým ukazatelem
je, že se nám v posledních letech daří roz-
šiřovat řady mladých vedoucích a každo-
ročně se nejméně jeden vedoucí účastní
vzdělávacích akcí a kurzů.
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Téměř 300 seniorů z 20 obcí a měst se sešlo na 8.ročníku Olympiády pro starší a dříve narozené

SVAZEK OBCÍ JESTŘEBÍ HORY

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ STAROSTŮ
Čtvrtek 28. dubna se v území Místní

akční skupiny Království – Jestřebí hory,
o.p.s., nesl v duchu spolupráce. Ke spo-
lečnému stolu zasedli starostové a další
zástupci obcí ze dvou dobrovolných
svazků obcí, jež jsou zároveň zakladateli
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Představitelé Společenství obcí Podkrko-
noší a Svazku obcí Jestřebí hory se sešli
v hojném počtu, aby se navzájem lépe
poznali a díky nově navázaným kontak-
tům prohloubili spolupráci.

„Jsem moc rád, že se nám podařilo se-
tkání uspořádat, protože v tomto složení
se nepotkáváme příliš často,“ uvedl Zde-
něk Špringr, předseda Svazku obcí Je-
střebí hory. „Všichni však vidíme, jak
jsou podobná setkání přínosná. Na běž-
ných jednáních máme čas prohodit sotva
pár slov,“ doplnil Špringr.

V úvodu se všichni přítomní předsta-
vili a v několika větách řekli i pár infor-
mací o své obci. Následovalo několik
zajímavostí ze starostenského života a vol-
ná diskuze.

K přátelské atmosféře bezesporu při-
spělo i příjemné prostředí Pensionu Ko-

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE
NAROZENÉ

Už po osmé se organizátorům Olym-
piády pro starší a dříve narozené po-
dařilo zajistit i počasí a tak si senioři i je-
jich doprovod tradiční akci opět užili.
Sportovní klání se konalo ve čtvrtek
1. září v odpoledních hodinách v havlo-
vickém Všesportovním areálu.

Stejně jako v předchozích letech byly
pro soutěžící připraveny čtyři disciplíny –
hod válečkem, respektive paličkou, hod
tenisovým míčkem, skok z místa a mini-
golf. Každý z účastníků obdržel při regi-
straci kartičku, kam se zapisovaly vý-
sledky, ale přesto nebylo povinností se
všech disciplín zúčastnit. Na Olympiádu
každoročně přijíždějí i lidé, kteří mohou
ze zdravotních důvodů absolvovat třeba
jen jednu disciplínu. To ale vůbec nevadí,
protože alespoň mají víc času fandit os-
tatním soutěžícím a popovídat si se
svými vrstevníky.

„Opět se nám potvrdilo, že Olympiáda
se dostala do širokého povědomí mezi
lidmi z blízka i z daleka. Letos jsme měli
před koncem registrace přes dvě stě lidí,
po registraci dnes na místě jsme měli tři
sta deset účastníků. To je zase více než
v loňském roce. A také opět soutěžili
účastníci nad 90 let, což je úctyhodné,“

Starostové na společném setkání ve Vítězné

prozradil Jan Balcar z MAS Království –
Jestřebí hory, o.p.s., jež akci zaštiťuje.

Odpoledne svým vystoupením zpe-
střili country tanečníci z Velkých Svato-
ňovic, kteří se sami Olympiády účastnili,
stejně tak jako tanečnice-pekařky z Hro-
nova. O příjemnou hudební atmosféru se
po celou dobu starali Zdeněk Hušo a
Monika Nováková. Pro účastníky bylo
rovněž připraveno občerstvení v podobě
koláče a kávy nebo čaje. Vylosovaní šťa-
stlivci si navíc odnesli drobný dárek jako
vzpomínku.

nírna ve Vítězné, kde se jednání konalo.
Součástí setkání byla krátká exkurze po
penzionu a přilehlé farmě. Po oficiální
části byla příležitost k neformálnímu po-
sezení. 

„Za sebe mohu říci, že jsem s průbě-
hem jednání velmi spokojen. Diskuze
plynula, starostové si vzájemně vyměňo-
vali zkušenosti z různých oblastí, ale zá-

roveň byl prostor i pro zábavu a obyčejné
přátelské popovídání,“ shrnul své dojmy
předseda Společenství obcí Podkrkonoší
Petr Hrubý.

V závěru večera proběhla „tombola“,
v níž mohli přítomní vyhrát různé pro-
pagační předměty ze sousedních obcí.

Radka Jansová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

„I letos jsme viděli, jak se tolik lidí do-
káže bez problémů bavit a přát si jednot-
livé sportovní úspěchy. Už nyní za námi
návštěvníci chodí a říkají, že za rok přije-
dou znovu a že už se moc těší. Nicméně
pokud to takto půjde dál, budeme muset
posílit organizační tým a udělat i nějaké
organizační změny na místě, aby se chod
Olympiády nikde nezaseknul,“ uvedl za-
kladatel Olympiády Miloš Tohola.

Ing. Kateřina Valdová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

www.kjh.cz
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Poplatek za odvoz a likvidaci do-
movního odpadu do 28. 2. 2017

Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2017

Poplatek ze psa do 31. 3. 2017

Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2016 –
30. 6. 2017 do 31. 7. 2017

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. 2016 – 30. 6. 2017 je stanovena na 18,– Kč/m3.
Platba se provádí do  31. 7. 2017.
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 2017 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 2017
byl stanoven na 1 500,– Kč.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2017

�

�

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 2017 

datum název akce kontaktní osoba telefon 
7. 1. Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice Dvořáček P. 603558845
14. 1. Šipkohraní Vylíčil O. 603104220
28. 1. Volejbalový turnaj v KD Havlovice Prokop M. 724761300
leden Karneval na ledě Balcar J. 777005790
4. 2. Ples jezdců, chovatelů a přátel koní Prouzová J. 736765220
25. 2. 10. ročník Česko-slovenský košt slivovice Mencl Z. 774854079
4. 3. Divadlo, KD Dvořáček P. 603558845
11. 3. Hasičský bál Dvořáček M. 732266215
18. 3. Rybářský společenský večer Kult M. 731552503
2. 4. Vynášení Smrťačky Balcar J. 777005790
11. 4. Zápis do ZŠ Balcar J. 777005790
květen – řijen Havlovická Tropical liga a senior liga (malá kopaná) Kocián J. 777583602
9. 4. 1. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
13.–14. 4. Přebor KHK mládeže do 20 let v šachu Bydelský T. 606035370
15. 4. Divadlo, KD Míl V. 604157105
30. 4. Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod Dvořáček M. 732266215
4.–5. 5. Zápis do MŠ Friebelová Y. 774283123
6. 5. Otvírání sezóny na hradě Vízmburk Balcar J. 777005790
8. 5. Závody Agility Košek P. 603 463 720
13. 5. Pochod Václavice–Havlovice Balcar J. 777005790
14. 5. 2. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
21. 5. Májový streetball Nývltová P. 702 014 003
21. 5. Pouť Dvořáček P. 603558845
20.–21. 5. Festival cyklistiky Bárta L. 605210428
27. 5. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Čáp S. 604702018
28. 5. Dětský den ve sportovním areálu Dvořáčková M. 499784061
3. 6. 4. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou Kleňha T. 603493247
3. 6. Volejbalový turnaj Prokop M. 724761300
4. 6. Dětský den na Vízmburku Balcar J. 777005790
10. 6. Úpění – nově – sportovní areál – Náchodec Tohola M. 737141504
11. 6. 3. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
16.–17. 6. Folklorní festiválek Hořičky Mencl Z. 774854079
22.–25. 6. Rybářský tábor mládeže do 15 let – Zdechovice Vojtěch L. 602181539
24. 6. 7. r. ligového poháru pro hráče HTL Kocián J. 777583602
24.–25. 6., 1. 7. 40. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola M. 737141504
2. 7. Finále HAPO Tohola M. 737141504
2. 7. Den s Toulavým baťohem Tohola M. 737141504
9. 7. 4. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
9.–14. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
16.–21. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
22. 7. Benátská noc Čáp R. 739633170
5. 8. HAPOSTAR  (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Tohola M. 737141504
12. 8. Letní běh na běžkách Andrš A. 778468319
13. 8. 5. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
26. 8. Beachvolejbalový turnaj Kult M. 731552503
2. 9. Rybářské závody mládeže Vojtěch L. 602181539
2. 9. SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let) Tohola M. 737141504
7. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola M. 737141504
8. 9. Žákovský turnaj v malé kopané a sport. Trojboj MAS KJH Kocián J. 777583602
9. 9. 10. Vízmburské slavnosti – Vízmburk Balcar J. 777005790
10. 9. 6. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
17. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Nývltová P. 702 014 003
20. 9. 3. r. Žákovského turnaje v malé kopané MAS KJH Kocián J. 777583602
7. 10. Hubertova Jízda Prouzová J. 736765220
8. 10. 7. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
14. 10. Výlov rybníka Jindra Hofmann P. 734230290
15. 10. Posvícení Dvořáček P. 603558845
25. 11. Slavnostní zakončení havlovické ligy v MK – KD Kocián J. 77758362
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu – park T.G.M. Dvořáček P. 603558845
10. 12. Předvánoční představení dětí z MŠ a ZŠ v KD Balcar J. 777005790
24. 12. Zpívání v kapličce – 14.00 Čepelková L. 733578815
28. 12. Pingpongový turnaj Wernerová L. 721815371
31. 12. Silvestrovský běh Tohola M. 737141504
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RŮZNÉ

Na obecním úřadě u paní Marie Dvo-
řáčkové a u paní Zuzany Šímové jsou
ověřovány pravosti podpisů a listin
a byl zde spuštěn i provoz terminálu
Czech point.

POUŤ SV. JANA NEPOMUC-
KÉHO V HAVLOVICÍCH
21. 5. 2017

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
15. 10. 2017

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
úřední hodiny:
Po 8.00–11.30 / 12.00–15.00 hodin
St 8.00–11.30 / 12.00–17.00 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 50,– Kč
dospělí 70,– Kč
permanentka pro dospělé 600,– Kč (na 10x)

Nový vánoční strom v parku T. G. Masaryka

V opravené klubovně rybářů se konalo již 4. setkání zástupců havlovických spolků

Divadelní soubor Medvěd ze Stárkova v našem kulturní domě


