HAVLOVICKÉ
NOVINY
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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 pětadvacáté. 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 2015
Dovolte mi, abych na tomto místě již tradičně zhodnotil to, co se nám v roce 2015
podařilo, ale i to, co se nepovedlo.
Určitě největší proměnou prošel střed obce.
V jarních měsících byla započata revitalizace parku TGM. Došlo k vykácení přerostlých stromů, očištění a zrestaurování památníku padlých s bustou TGM, uprostřed
parku bylo vybudováno nové jezírko s fontánou a okraj parku lemuje okrasná pískovcová zídka. Součástí zídky je z vnější strany
nově vybudovaný chodník, který plynule
pokračuje podél silnice až k autobusové zastávce u obecního úřadu. V letošním roce by
měla obnova parku pokračovat. Z důvodu
bezpečnosti bude vybudováno nízké oplocení parku na kamenné regulaci řeky Úpy,
přibudou nové lavičky a dojde k vysazení
nové zeleně. Přeměna parku a hlavně pokácení vzrostlých stromů bylo kritikou některých občanů. Myslím si, že čas nejde zastavit
a že i náš park, zbudovaný v roce 1967, si po
téměř 50 letech zaslouží nový moderní
vzhled.
V adventním čase jsme v parku uspořádali v naší obci historicky první slavnostní
rozsvícení vánočního stromu. Ozdoben byl
nový stříbrný smrk, který byl vysazen v roce
2005, a který už dorostl potřebné výše. Potěšilo mě, kolik lidí se rozsvícení vánočního
stromu i v nevlídném počasí zúčastnilo
a taky upřímná radost našich dětí.
Kromě chodníku od mostu k autobusové
zastávce se podařilo vybudovat i chodník
u bytovek. Chodníky spolu s novými ploty
proměnily střed obce k nepoznání. Podstatně ale i přispěly k vyšší bezpečnosti
chodců. Součástí výstavby chodníků bylo
i vybudování odstavné plochy pro auta naproti obecnímu úřadu.
Hodně se změnilo i v nové zástavbě rodinných domků U Zvoničky. Nejen, že většina domů byla dokončena a zkolaudována,

Nový chodník a pískovcová zídka kolem
parku T.G.M.
ale přibyla jim tam i nová asfaltová komunikace. U urnového háje bylo vybudováno
odstavné stání pro osobní automobily.
Jsem rád, že jsme mohli potěšit i naše
děti. Těsně před koncem roku 2014 byla na
hřišti instalována velká nafukovací trampolína, která se těší velké oblibě dětí místních
i dětí ze širokého okolí. Díky dotaci se podařilo vyměnit zastaralé herní prvky za
novou velkou pirátskou loď a provazový kolotoč. Když vidím, jak je dětské hřiště každý den navštěvované, jsem přesvědčen, že
dobrá věc se podařila.
V podzimních měsících jste měli možnost zahlédnout novou obecní techniku,
kterou jsme si opět z dotace pořídili. Jedná
se o přívěsný traktorový nosič kontejnerů
s hydraulickou rukou včetně dvou různě objemných kontejnerů. Tato technika bude
využívána zejména k odvozu biologicky rozložitelného odpadu, který naši občané ukládají do velkoobjemových vaků. Poslouží ale
i k přepravě nejrůznějšího materiálu dle potřeb obce a občanů.
Určitě je dobré připomenout nepřeberné
množství sportovních, kulturních a společenských akcí, které pro naše občany, ale
i pro občany z okolí připravily havlovické
spolky. Obdivuji elán a neutuchající úsilí aktivních členů spolků, kteří na úkor svého
volného času pořádají akce pro ostatní.
Obec si činnosti spolků nesmírně váží a bude je i nadále finančně podporovat.

Ne vše se ale daří podle mých představ.
Netěší mě stav místní prodejny potravin.
Současný vlastník COOP Dvůr Králové nad
Labem, družstvo nedokázal oslovit občany
kvalitou služeb a cenami zboží a soustavně
vytvářel ve svém podnikání ztrátu. Celá situace nakonec vyvrcholila uzavřením prodejny přes letní měsíce. Prodejna byla
otevřena až v září, ale s tím, že už bylo rozhodnuto o jejím prodeji. V případě prodeje
prodejny má obec zapsané předkupní právo.
Na podzim proběhlo několik kol jednání
o možném odkupu prodejny do vlastnictví
obce. Nabízená cena dle znaleckého posudku
byla pro obec nepřiměřeně vysoká, a tak zastupitelstvo rozhodlo, že předkupního práva
nevyužije. V katastru nemovitostí ale zůstane i nadále zapsané. Podle informací zástupce
společnosti COOP Dvůr Králové nad Labem, družstvo, prodejnu odkoupil vietnamský obchodník, který akceptoval nabízenou
cenu 2.900.000,– Kč a bude pravděpodobně
od konce února prodejnu provozovat.
Výdejní místo České pošty s.p. bude
z prodejny přemístěno na obecní úřad. Ten
bude tuto službu od 1. 2. 2016 zajišťovat
v kanceláři účetní.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou
poděkoval všem, kteří se snaží něco dobrého
a užitečného pro naši obec udělat. Bez takovýchto lidí by naše práce neměla smysl.
Zároveň bych chtěl vyzvat ty spoluobčany,
kteří mají různé pochybnosti, připomínky,
náměty nebo dotazy, aby se nebáli vzít za
kliku dveří kanceláře starosty obce. Zde si
můžeme vše v klidu vysvětlit a předejdeme
tak vzniku ničím nepodložených a nepravdivých fám, které se šíří po naší vesnici.
Také bych chtěl oslovit ty občany, kteří
v Havlovicích sice bydlí, ale nezúčastňují se
dění ve vesnici. Přijďte se na pořádané akce
podívat. Věřím, že se dobře pobavíte, že oceníte činnost spolků a možná poznáte i nové
přátele.
Do letošního roku bych si přál pro
všechny pevné zdraví, více vzájemného porozumění a klid na práci.
Ing. Pavel Dvořáček

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2015
1. Nové chodníky v obci
• na dvou nepřehledných a frekventovaných úsecích podél krajské silnice
ll/304 byly vybudovány chodníky
v celkové délce 285 m.
celkové náklady:
3.500.000,– Kč
z toho dotace ze SFDI 2.046.819,– Kč
Dodavatel stavby: Repare Trutnov s.r.o.
2. Nový asfaltový povrch komunikace
U Zvoničky
• v zástavbě nových rodinných domů
U Zvoničky byl položen asfaltový koberec v celkové délce 165 m a šíři 6 m
• součástí stavby byla pokládka obrub
po obou stranách, odvodnění komunikace, instalace svodidel a dopravního značení
celkové náklady:
957.957,– Kč
Dodavatel stavby: COLAS CZ a.s., Praha
Stavba bude zkolaudována a po dohodě
s dodavatelem i zaplacena v roce 2016.

Opravené podkroví obecního úřadu slouží junákům

3. Rozšíření stávající komunikace k urnovému háji
• stávající asfaltová komunikace k urnovému háji byla rozšířena na 4,5 m
• na původní asfalt i na podkladní asfalt
v rozšířeném úseku byla položena
další vrstva v tloušťce 5 cm
• součástí stavby bylo i osazení 2 ks betonových štěrbinových žlabů, osazení
betonových obrub a zpevnění krajnice
celkové náklady:
997.800,– Kč
Dodavatel stavby: COLAS CZ a.s., Praha
4. Výměna herních prvků na dětském
hřišti
• ve sportovním areálu na dětském
hřišti byly odstraněny některé stávající
dožilé herní prvky a byly nahrazeny
novými (pirátská loď, minikolotoč)
celkové náklady:
599.265,– Kč
z toho dotace MMR ČR 400.000.,– Kč
TJ Sokol Havlovice
150.000,– Kč
Obec Havlovice
49.265,– Kč
Dodavatel: B plus P spol. s r.o. Červený
Kostelec

Rozšiřování původní asfaltové komunikace k urnovému háji

5. Zkvalitnění nakládání s odpady
v obci
• na zajištění kvalitního svozu bioodpadu od občanů uloženého ve velkoobjemových vacích byl zakoupen
nosič kontejnerů s hydraulickou rukou a 2 ks kontejneru o objemu 3 m3
a 6 m3
• technika bude využita i na přepravu
objemného odpadu i na přepravu materiálu pro obec i občany
(dokončení na následující straně)
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celkové náklady:
966.000,– Kč
z toho dotace EU a SFŽP 831.780,– Kč
Dodavatel techniky: ing. Josef Ťulpík –
WTC Písečná
6. Revitalizace parku T.G.Masaryka –
1. etapa
• dle studie Jana Lonce, DiS byly v parku
vykáceny přerostlé okrasné stromy
a odstraněny pařezy
• původní živý plot byl nahrazen okrasnou pískovcovou zídkou
• původní jezírko, kterým protékala
voda z obecního vodovodu, bylo přebudováno na jezírko z pískovcových
haklíků s fontánou a uzavřeným okruhem
• v parku byl osazen nový sloup veřejného osvětlení a rozvedena elektroinstalace
celkové náklady:
540.000,– Kč
Dodavatel kamenických prací: STRKO,
Starý Rokytník
Dodavatel technologie jezírka: Bazény
Machov s.r.o.
7. Oprava vodovodu ve Vsi
• v uličce u Krausů č.p. 47 byl proveden
podvrt v délce 67 m a průměru
90 mm, do kterého bylo vloženo nové
vodovodní potrubí Ø 90 mm
• na nové, které nahradilo stávající, bylo
přepojeno 5 rodinných domů
celkové náklady:
130.000,– Kč
Dodavatel: Postolka – Drilling, s.r.o.,
Nová Paka
Luboš David, Petr Řezníček, obec Havlovice

10. Projektová dokumentace na opravu
mostu
• na opravu betonového mostu ve Vsi
byla zpracována projektová dokumentace
celkové náklady jsou předběžně odhadovány na 6 mil. Kč
v roce 2016 bude na tuto stavbu vydáno
stavební povolení
s realizací stavby se počítá až po vypsání
nějakého vhodného dotačního programu
(cca do 5 let)
Zpracovatel dokumentace: Pris spol. s.r.o.
Brno
Cena:
85.000,– Kč

NĚKTERÉ
PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2016
• dokončení revitalizace parku
T. G. Masaryka
• oprava štěrkové komunikace ve
Svobodném
• výměna střešní krytiny na obecních garážích u školy
• rekonstrukce části obecního vodovodu na Výsluní
• zakreslení obecního vodovodu
a kanalizace do formátu datových
struktur a systému GRAMIS
• instalace hlásiče stavu vody u kulturního domu
• výroba stolního kalendáře na rok
2017 na téma ,,Historické fotografie obce“
• částečná výměna kancelářského
nábytku na obecním úřadě

HAVLOVICKÝ KALENDÁŘ 2017
Obec Havlovice by chtěla v letošním roce vydat týdenní stolní kalendář na rok 2017.
Máme představu, že v něm budou historické fotky a dobové pohlednice naší obce. Nějaké materiály již máme připravené, ale stále je to málo. Rádi bychom vás touto cestou
požádali o pomoc. Kdo z vás nějaké historické fotky nebo dobové pohlednice vlastní,
můžete nám je zapůjčit? My si z nich pořídíme kopie a nepoškozené vám je obratem
vrátíme. Na kalendáři bychom chtěli začít pracovat již v jarních měsících, proto bychom potřebovali podklady nashromáždit do konce měsíce března. Pokud nám někdo
něco zapůjčí, budeme moc rádi. Předem děkujeme.
Ing. Pavel Dvořáček

8. Restaurátorské práce
• pomník padlým s bustou T. G. Masaryka v parku a busta pátera Regnera
před školou byly očištěny od mechů
a nečistot, došlo ke zpevnění narušených partií a následně ke kompletní
konzervaci
celkové náklady:
41.000,– Kč
Dodavatel: Petr Tomáš, Nové Město nad
Metují
9. Dokončení stavebních úprav v podkroví obecního úřadu
• dokončení úprav schodiště do podkroví
• vyrovnání podlahy a pokládka koberce
• vymalování
celkové náklady:
92.000,– Kč
Dodavatelé: Delta Velké Poříčí s.r.o.
Karel Stehlík, Červený Kostelec
HAVLOVICKÉ NOVINY
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CO PŘINESLY VOLBY
Tak jako v celém státě, tak i v Havlovicích se v říjnu 2014 konaly volby do
zastupitelstva obce. Nechci se vracet
k předvolební kampani, ale díky ní atmosféra v obci řádně zhoustla. Vycítili to
i lidé, kteří se v obci normálně nijak neprojevují, ale pochopili, že jejich hlas ve
volební schránce bude důležitý. Díky
tomu byla volební účast jednou z nejvyšších v širokém okolí. Volby vyhrálo
Sdružení nezávislých kandidátů. Pouze
poměrný volební systém zmírnil porážku
Sdružení Rovnováha. V případě většinového volebního systému, který se začal
v Parlamentu již projednávat, by v patnáctičlenném zastupitelstvu získali pouze
jeden mandát, nyní jich mají šest.
Za posledních 24 let jsme nebyli
zvyklí, že by se v obci politikařilo. Každý
zvolený zastupitel se snažil být pro obec
něčím užitečný a problémy jsme vždy řešili společně.
Po volbách se začalo ukazovat, že spolupráce s „opozicí“, jak si sdružení
Rovnováha začalo říkat, bude obtížná.
Chápu, že opozice je zdravá, ale nikdo
nemá patent na rozum.
Krátce po volbách se opozice s vervou
pustila do „práce“. Nejdříve si od starosty podle zákona o obcích vyžádala
různé dokumenty (zápisy z jednání zastupitelstva a rady obce od roku 2008,
smlouvy s dodavateli, zápisy z jednání
výborů a komisí apod.) Pro představu
jednalo se o více jak 500 stran dokumentů. Podrobným zkoumáním se snažili zjistit, kde jsme v minulosti mohli
udělat chybu. Přiznávám, nikdo není
neomylný. Pokud by měl mít starosta
vše v naprostém pořádku, musel by mít
u sebe hodně dobrého a hodně dobře
placeného právníka. To však žádné obci
obecní rozpočet neumožňuje. Ona se
taky minulost s odstupem let dobře kritizuje. V době řešení problémů nikdo z nás
nemá u sebe křišťálovou kouli na věštění.
Jednoznačně jsem ale přesvědčen, že vše,
co jsem pro naši obec za těch 25 let vykonal, bylo pro její rozvoj a ničeho nelituji. Jen mě mrzí to, že jsem spoustu věcí
dělal ve svém volném čase a na úkor rodiny. Kdybych věděl, jaké budu dnes sklízet plody své práce, určitě bych ubral
plyn.
Byl bych nerad, aby moje slova vyzněla
tak, že tuhle práci balím. To rozhodně ne.
Vím však, že svým odstoupením bych
některým udělal nesmírnou radost.
Vážím si všech, kteří mi ve volbách vyslovili důvěru a budu se snažit je nezklamat. Cením si práce všech 9 zvolených
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Nový vánoční strom v parku T. G. Masaryka

Starosta obce přebírá Pamětní list u příležitosti slavnostního setkání vítězů soutěže
Vesnice roku 1995–2014 v Českých Budějovicích
zastupitelů našeho sdružení, pro které
práce v této nepříjemné atmosféře není
vůbec lehká.
Na podzim 2015 se sdružení Rovnováha rozhodlo vzít právo a spravedlnost
do svých rukou. Její člen a zároveň zastupitel obce Jan Čepelka začal rozesílat
na nejrůznější úřady oznámení o tom,
jak naše obec porušovala a porušuje
zákon. Namátkou zaslal a zároveň se pod
to podepsal oznámení na odbor Obecního živnostenského úřadu, odbor Životního prostředí a odbor výstavby, vše
na Městském úřadu v Trutnově. Jedno
z posledních oznámení bylo zasláno i na
Ministerstvo financí. A proč to uvádím?
Hlavně proto, že náprava jeho oznámení

bude stát obec stovky tisíc korun. A to je
věcí nás všech. Za to by se už v obci udělalo pěkný kus práce. Budeme například
řešit dodatečné stavební povolení na vodovody a kanalizace budované v letech
2001, 2006 a 2010 v místech, kde dnes
stojí rodinné domy U Zvoničky, na Králově kopci a na Vřese. Inženýrské sítě
jsme v té době budovali částečně za pomoci místních živnostníků, částečně brigádnicky. Ušetřili jsme tak obci stovky
tisíc korun, o které jsme mohli nakonec
mladým rodinám prodat levněji stavební
parcely. Bez toho by tolik stavebních parcel a tím i nových domů v obci nikdy
nevzniklo. Nyní už má obec rozpočet
(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY

...CO PŘINESLY VOLBY
(pokračování z předchozí strany)

podstatně vyšší, a tak budeme v minulosti ušetřené peníze posílat státu. Když
jsem položil otázku, proč není třeba řešit
povolení na vodovod a kanalizaci, která
byla vybudovaná před rokem 1990 a na
kterou také žádné povolení není, bylo mi
odpovězeno, že je zajímám pouze já. Je to
smutné, ale musím dát za pravdu bývalému dlouholetému zastupiteli Luboši
Medkovi, který na veřejném zasedání
řekl: „Mám pocit, že za něčí osobní nenávist bude muset obec draze zaplatit“.

Zároveň bych Vám chtěl sdělit, že naše
obec se bude rozvíjet i nadále. Není pravdou, že nám to vysoká zadluženost nedovolí. Naše zadluženost je naprosto
zdravá a jen špatná obec nečerpá úvěry,
které jsou dnes hluboko pod 2 % a v některých případech i pod 1 %. Důkazem
našeho dobrého hospodaření je i slušný
zůstatek na obecním účtě k 31. 12. 2015,
který byl více než 1.300.000,– Kč. Bylo to
samozřejmě způsobeno i dobrým výběrem daní ze strany státu, ale i obec na
tom má svůj podíl.

Je mi jasné, že tento článek nebudou
všichni číst s nadšením. Ale myslím si,
že by lidé měli být dostatečně a pravdivě
informováni. A je mi i trochu líto, že
o naší obci se snaží rozhodovat lidé, kteří
zde ani nemají trvalý pobyt, kteří toho
pro ni moc dobrého nevykonali a ani
neznají její potřeby. A tak jediným malým kladem této doby je alespoň to, že se
ukázal pravý charakter lidí, kteří do této
hry vstoupili. Snad to alespoň myslí
upřímně.
Ing. Pavel Dvořáček

ŠACHOVÁ PARTIE BYLA ROZEHRÁNA
Vážení spoluobčané, čtenáři těchto
novin,
rok se s rokem sešel a opět máte v rukou vydání ročenky havlovických novin,
které popisují dění v naší obci ve velmi
vysoké úrovni zpracování.
Rok 2015 byl z pohledu realizací akcí za pomocí získaných dotací velmi
úspěšný.
Podařilo se nám postupně získat z různých zdrojů 3.431.000 Kč. Na druhou
stránku je dobré si uvědomit, že získané
dotace pro obec nejsou nárokové a že za
nimi stojí spousta vynaloženého úsilí
a času především pak starosty obce. Kritici dotací, kteří se domnívají, že za každou získanou dotací stojí jakýsi „Dotační
management“ jsou na velkém omylu.
Nejvýznamnější a pro obec velmi potřebnou akcí se stal projekt s názvem
„Chodníky ve vsi“. Tento projekt byl
dlouhou dobu připravován radou obce
a nakonec i úspěšně realizován. Ze SFDI
(Státní fond dopravní infrastruktury)
jsme na tuto akci získali 2.046.819 Kč.
Oba chodníky slouží spoluobčanům
k vyšší bezpečnosti v obci.
Mezi další významné projekty, které
byly v loňském roce realizovány, patří výměna herních prvků na dětském hřišti.
Výběr herních prvků, který provedla ZŠ
a MŠ Havlovice a TJ Sokol Havlovice,
vyšel na výbornou a je to znát i na zvýšené návštěvnosti našeho sportovního
areálu. Z MMR (Minsterstvo pro místní
rozvoj) byla výměna herních prvků podpořena částkou 400.000 Kč.
Dotace na akci s názvem „Zkvalitnění
nakládání s odpady“ byla dalším velmi
dobrým tahem obce. K vylepšení už tak
dobrého stavu obecní techniky přibyly
dva kontejnery na svoz odpadu a jeden
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podvalník s hydraulickou rukou a dálkovým ovládačem. Na tuto akci obec získala dotaci ve výši 831.780 Kč ze SFŽP
(Státní fond životního prostředí).
Výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce je rada obce. Ta
čítá 5 členů. Je zvolena zastupitelstvem
obce na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce. V roce 2015 se radní sešli
celkem 19x a postupně projednali úctyhodných 166 bodů.
Zastupitelstvo obce se sešlo na veřejném zasedání v loňském roce čtyřikrát.
Většinou se jednalo o šachovou partii,
kterou muselo nakonec rozhodnout až
hlasování. Tady se ukázala převaha Sdružení nezávislých kandidátů Havlovice. To
si svoje návrhy dokázalo prosadit. Někteří zástupci sdružení nezávislých kandidátů Rovnováha se tak vydali vlastní
cestou. Podáním několika oznámení
ohledně nedostatků v obci na příslušné
úřady se tak snaží udržet ve hře, která se
zřejmě jinak vyhrát nedá. Z hráčského
pohledu se jedná o drobnou ztrátu několika tahů, nicméně na výsledek celé partie to nebude mít vliv. Neustálé napadání
krále a dávání šachu může mít dva dopady. Buď pro krále neexistuje žádný tah
na svou obranu, pak to znamená mat.
Druhou možností je přemíra horlivého
snažení útočícího hráče a přehlédnutí některých tahů bránícího se hráče a ten
v pravý čas udeří a uštědří mat soupeři.
Přirovnání k šachové partii je snahou
přiblížit nezasvěceným čtenářům, jak
složitá situace nyní vládne mezi zastupiteli naší obce. Rozhodně se nejedná o tragédii, jen už prostě několik věcí, na které
jsme byli v minulosti zvyklí, neuvidíme,
neuslyšíme, jsou nenávratně pryč.

Čas v naší obci se začíná pomyslně zastavovat. Ještě pár let budeme žít z toho,
co se až doposud vybudovalo. Ještě pár
let budou návštěvníci nejen sportovního
areálu obdivovat naši vesnici. Snad jen
pár let bude trvat, než někomu dojde
trpělivost a řekne dost.
Vážení spoluobčané, hrát si na politika
je snadné. Kritizovat a neustále upozorňovat na nedostatky taktéž. Jedno staré
přísloví praví „po bitvě je každý generál“.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
dobrovolníkům, které ještě neopustil
zájem přiložit (bezplatně) ruku k dílu
a tím posunout hodnoty vesnice o něco
výš.
Martin Kult
místostarosta obce

ÚŘEDNÍ HODINY
OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
starosta
telefon: 499 784 061, 603 558 845
e-mail: starosta@havlovice.cz
účetní
telefon: 499 784 062
e-mail: ucetni@havlovice.cz
obecní úřad
e-mail: obec@havlovice.cz
webové stránky: www.havlovice.cz
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin
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KOTLÍKOVÉ DOTACE
V novém programovém období
2014–2020 bude finanční podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva poskytována fyzickým osobám
prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti
realizovány z národních zdrojů. Půjde
postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků
cca 600 mil. Kč.
Příjem žádostí začal 11. 1. 2016 a byl
o ně veliký zájem. V aktuálně vyhlášené
dotační výzvě se v celém kraji rozděluje prvních 100 milionů korun. Občané se však nemusí bát, že by se na ně
s kotlíkovou dotací nedostalo. Po vyčerpání prvních 100 milionů bude krajem plynule vyhlášena další výzva, protože celkem se bude v roce 2016 rozdělovat 200 milionů korun. Navíc mohou
být některé z evidovaných žádostí vyřazeny pro nesplnění podmínek, postupně
se tedy mohou uvolňovat další prostředky.
Dotace bude lidem poskytnuta na výměnu nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za kotel na pevná paliva, tepelné
čerpadlo, nebo za plynový kondenzační
kotel. Celková částka jednotlivých projektů na výměnu nesmí přesáhnout
150 tisíc korun. Výše dotace pak závisí na
typu nového zařízení, maximálně může
být až do výše 127 500 korun. Konkrétně
může být proplaceno 70 % v případě
pořízení kotle spalujícího pouze uhlí,
75 % v případě plynového kondenzač-

ního kotle a kombinovaného kotle (uhlí
+ biomasa) a 80 % v případě tepelného
čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu.
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována
v obci, která byla označena jako prioritní
území.
Zájemci mohou využít dva způsoby
čerpání dotace. Buď formou zpětného
proplacení, nebo formou zálohové platby,
což znamená, že si lidé nemusí na nový
kotel půjčovat a zaplatit ho nejprve celý
ze svého. Finanční prostředky budou
převedeny bezhotovostně na účet příjemce dotace na základě předložení zálohové faktury. Příjemce, majitel nového
kotle, pak bude muset provést úhradu
faktury dodavateli v celkové výši, tedy
včetně vlastní spoluúčasti. Další možností je, že kraj převede peníze bezhotovostně na účet příjemce dotace po dodání dokladů prokazujících úhradu výdajů. Po splnění všech podmínek může
být dotace poskytnuta i zpětně. Uznávají

se projekty realizované od 15. července
2015.
Podání žádosti má dva kroky. Nejprve
podají lidé žádost v elektronické podobě
v aplikaci DOTIS (http://dotace.kr-kralovehradecky.cz). V tomto systému pak
můžou ještě žádost do dvou dnů upravit,
nebo ji stornovat. Do 10 pracovních dnů
od podání elektronické žádosti pak musí
podat žádost i v listinné podobě. Podepsanou žádost je možno podat buď
osobně v podatelně Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje, nebo ji lze poslat i poštou.
Veškeré informace k čerpání kotlíkových dotací naleznou zájemci na webu
www.kr-kralovehradecky.cz v sekci „Kotlíkové dotace“.
Věřím, že o kotlíkové dotace projeví
zájem i občané naší obce. Je to jedinečná
příležitost, jak vylepšit kvalitu ovzduší
a zároveň ušetřit peníze za vytápění
svého domu.
Ing. Pavel Dvořáček

Kotlíková dotace

NA OBECNÍM ÚŘADĚ PŘIBUDE NOVÝ ZAMĚSTNANEC
Už delší dobu se ukazuje, že přebujelou administrativu, která ještě každým
rokem narůstá, už nejsou obce v klasickém složeni starosta – účetní schopny
zvládnout. Logickým důsledkem je zvyšování počtu zaměstnanců. Už dávno to
takto vyřešili v Malých Svatoňovicích,
v loňském roce ve Velkých Svatoňovicích,
letos zatím v Batňovicích a u nás. Všem
nám je jasné, že nový zaměstnanec bude
něco stát, ale jinak už to dál nejde. Naše
obec vyhlásila v listopadu loňského roku
veřejnou výzvu na obsazení pracovní pozice referent státní správy a samosprávy.
Přihlásili se pouze 3 zájemci. Bylo proto
vyhlášeno ještě 2. kolo. Nakonec jsme
z celkem 5 uchazečů těsně před vánoč6

ními svátky vybrali paní Zuzanu Šímovou z Úpice. Ta nastoupí na náš úřad od
1. března 2016. Její pracovní náplň se
bude postupně upřesňovat. Zatím počítáme, že povede účetnictví hospodářské
činnosti obce včetně agendy spojené
s DPH, spisovnu úřadu, bude zpracovávat mzdy zaměstnanců, bude obsluhovat
webové stránky obce a pracoviště Czech
Point. Zároveň povede agendu spojenou
s kabelovou televizí a bude mít na starosti
výdejní místo České pošty s.p. Výdejní
místo bude na obecním úřadě otevřeno
již od 1. února 2016. Přehled služeb, které
bude výdejní místo poskytovat:
• Příjem a výdej obyčejného psaní
• Příjem a výdej doporučeného psaní

• Příjem a výdej balíků
• Prodej poštovních známek, obálek
všech typů a krabic na balíky
• Placení inkasa a složenek
Paní Zuzaně Šímové přejeme hodně
zdaru v novém zaměstnání.
Ing. Pavel Dvořáček
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ZIMNÍ ÚDRŽBA

OBECNÍ VODOVOD
Obecní vodovod byl vybudován v akci
Z v letech 1959–1962. Jeho vlastníkem
a provozovatelem je nepřetržitě obec Havlovice. Na provozování vodovodu byl
vypracován a dne 12. 1. 2005 Krajskou
hygienickou stanicí Královéhradeckého
kraje schválen nový Provozní řád vodovodu Havlovice. Povolení k provozování
vodovodu pro veřejnou potřebu vydal
KÚ Královéhradeckého kraje dne 17. 6.
2004 a odpovědným zástupcem určil ing.
Pavla Dvořáčka, starostu obce. Celková
délka vodovodního potrubí bez přípojek
je 12 000 m. Na takto dlouhém potrubí
se mohou vyskytovat poruchy, o kterých
včas nevíme. Vyzýváme tímto každého,
kdo objeví podezřelý průsak vody, aby
to ohlásil na obecním úřadě. Pravidelné
rozbory pitné vody provádí dle provozního řádu Zdravotní ústav Trutnov. Podrobné výsledky jsou k dispozici na
obecním úřadě. Nejčastější dotaz z řad
našich občanů se týká tvrdosti vody.
Tvrdostí vody se rozumí koncentrace
všech vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná
o sumu vápníku a hořčíku. Nejčastěji se
uvádí v mmol/litr. Tvrdost vody v obecním vodovodu se pohybuje okolo 2,56
mmol/l. To znamená, že naše voda je
tvrdá. Cena vody za odečítací období
1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 je stanovena
na 18,– Kč/m3. Platba se provádí buď
na obecním úřadě nebo lze i převodem
na účet obce, který v tomto případě je
35-1303696329, VS – číslo popisné nebo
evidenční.
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

UŽITEČNÉ INFORMACE
ZE ZÁKONA O VODOVODECH
A KANALIZACÍCH
– vodovodní přípojku pořizuje na své
náklady odběratel vody a stává se také
jejím vlastníkem
– uzávěr vodovodní přípojky je vlastnictvím provozovatele (obce), nelze
tedy bez nahlášení provozovateli neoprávněně a bezdůvodně manipulovat
s uzávěrem. Ve vlastním zájmu by měl
každý znát umístění uzávěru své domovní přípojky
HAVLOVICKÉ NOVINY

– ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – na každou stranu 1,5 m od
vodovodního či kanalizačního řádu
je tzv. ochranné pásmo vodovodu
a kanalizace. Upozorňujeme, že
v ochranném pásmu nelze umisťovat
stavby či jiná podobná zařízení, vysazovat trvalé porosty, provádět terénní úpravy včetně navyšování
materiálu nad vodovodním či kanalizačním řádem.
– vodoměry jsou vlastnictvím provozovatele. Ten zajišťuje na své náklady
jejich opravy a pravidelné výměny
a cejchování. Odběratel je povinen
bezodkladně nahlásit provozovateli
zjištěnou poruchu na vodoměru. V případě poškození vodoměru vlivem
mrazu, vlastník nemovitostí uhradí
jeho výměnu za nový v plné výši.
V roce 2016 bude využito finančních
prostředků získaných zvýšením vodného
na geodetické zaměření všech povrchově
viditelných prvků obecního vodovodu
a kanalizace (uzavíracích ventilů, hydrantů, uličních a kanalizačních vpustí…). Výsledky měření budou následně
vloženy do Grafického mapového informačního systému (Gramis). Následným
propojením zaměřených bodů v programu získáme tolik potřebný mapový
podklad s vyznačením skutečného vedení vodovodu a kanalizace. Předpokládáme, že náklady přesáhnou částku
300.000,– Kč a práce budou probíhat po
celý rok. Určitě by nám pomohlo, kdyby
si každý vlastník domu nebo chaty kolíčkem označil svůj venkovní uzávěr vody.
Časově bych to odhadoval tak na měsíc
duben. Tuto informaci ještě upřesníme
v obecním rozhlase a na webových stránkách obce.
Loňský rok prověřil kapacitu našich
pramenišť. Ty se nacházejí v místní části
Muchov pod Královým kopcem. Byly
obce v naší republice, které měly velký
problém se zásobováním pitnou vodou,
některé měly menší, nás se to dotklo jen
minimálně. V době největšího sucha nás
potkaly dvě technické závady. Sice byly
rychle odstraněny, ale vodojem se plnil
pomalu. Abychom předešli zbytečným
problémům se zásobováním pitnou
vodou, je na letošní rok naplánována revize pramenišť, kterou provede zkušený
hydrogeolog. V případě potřeby jsme
připraveni připojit ještě další zdroj. Poplašné zprávy, že v naší obci je vody nedostatek, jsou mylné.
Ing. Pavel Dvořáček

MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
Zimní údržba místních komunikací se
řídí vyhláškou obce č. 1/98, jejíž součástí
je i plán zimní údržby. Vyhláška vychází
ze zákona o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb. a schválilo ji zastupitelstvo
obce dne 24. 3. 1998. Úkolem zimní
údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti
na místních komunikacích vzniklých
zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky. Zimní údržba je zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým
možnostem vlastníka místních komunikací (obce Havlovice) na straně druhé.
Obec zajišťuje zimní údržbu na téměř
20 km místních komunikací. Vzhledem
k tomuto velkému množství nelze zajistit
zimní údržbu na celém území obce najednou. Jednotlivé komunikace jsou
seřazeny do skupin podle pořadí důležitosti. Pluhování a posyp svažité části komunikace nad Jutou, která patří mezi
nejnebezpečnější, smluvně zajišťují Technické služby Úpice. Pluhování ostatních
komunikací zajišťuje sama obec Havlovice svým novým traktorem ZETOR
PROXIMA Plus 90 a novou sněhovou
zadní radlicí. V případě, že bychom návaly sněhu nezvládali, je připravena Zemědělská společnost Svobodné a.s.
Havlovice nám pomoci. Posyp komunikací se zajišťuje drobným štěrkem a to
každý individuálně ze samoobslužných
kup, které jsou rozmístěny na 25 kopcovitých částech místních komunikací
a jsou zřetelně označeny značkou „Posypový materiál“. V rámci finančních možností je posypový materiál postupně
přemisťován do plastových nádob rozmístěných podél komunikací. V nich je
uložen posyp smíchaný se solí. V případě
extrémního zhoršení sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací (náledí …)
budou celkový posyp zajišťovat na požádání Technické služby Úpice. Zajištění celkového posypu komunikací po
celé zimní období není v technických
a hlavně ekonomických možnostech
obce. V zimním období je každý povinen
přizpůsobit chůzi i jízdu stavu a povaze
komunikací.
Ing. Pavel Dvořáček
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ODVOZ A LIKVIDACE DOMOVNÍHO ODPADU
– za objekt, sloužící k rekreaci (chata, chalupa), kde není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, se platí poplatek odpovídající výši poplatku za jednu osobu

Odvoz a likvidace domovního odpadu
se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006
O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, která vstoupila v platnost
1. 5. 2006 a dále pak obecně závaznou vyhláškou č. 1/2013 O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která vstoupila v platnost 1. 1. 2014. Jejich úplné
znění naleznete na webových stránkách
obce www.havlovice.cz. Z uvedených vyhlášek vyplývá, že v obci je zaveden paušální poplatek za odvoz a likvidaci
domovního odpadu. Jeho výše je pro rok
2016 stanovena na 500,– Kč/osobu/rok.

– 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

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

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

– 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

platebním výměrem, může být navýšen až o 50 % a lze ho vymáhat do 3 let,
kdy poplatková povinnost vznikla.
I v roce 2016 bude domovní odpad
odvážet firma Transport Trutnov. Svozovým dnem je úterý. Odpad je odvážen
v zimních měsících 1x týdně a v letních
měsících 1x za dva týdny. Jakékoliv reklamace ihned řešte na jejich telefonním
čísle 499 811 971. Odpad Vám bude odvážen z vlastních popelnic nebo pronajatých od firmy Transport a nebo uložený
v igelitových pytlích dodaných pouze
firmou Transport Trutnov. Ty koupíte
na Obecním úřadě v Havlovicích za
10,– Kč/ks. Do míst, která jsou obtížně
dostupná hlavně v zimě, byly umístěny
velkoobjemové kontejnery (Kobylinec,
Podhradí – Vlachovi, Svobodné).

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Od prosince roku 2013 došlo k zásadní
změně v systému sběru, svozu i likvidace
tříděného odpadu. Z obce zmizely staré
nevzhledné kontejnery na tříděný odpad
a byly nahrazeny kontejnery novými. Ty
dodala firma Transport Trutnov, která
tříděný odpad začala odvážet. Nahradila
tak dosavadní Technické služby Úpice.
Celkem bylo v obci rozmístěno na 5 místech 24 kusů kontejnerů. Z toho 5 ks na
sklo, 7 ks na papír a 12 ks na plasty. Plasty
jsou odváženy 1x týdně vždy v pondělí,
papír 1x týdně vždy v pátek, sklo podle
potřeby. Dříve zavedený odvoz papíru,
který občané odnášeli 2x ročně do
velkoobjemového kontejneru u kulturního domu je zrušen. Věříme, že kontejnerů je v obci rozmístěno dostatek, a že
četnost jejich odvozů zajistí to, aby nebyly přeplněné. 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, linoleum…
Co k tomu dodat!!!!
Od 1. 1. 2014 se naše obec zapojila do
celorepublikového systému Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM a.s. Ta
buduje pro firmy, obce a města efektní
systém odděleného sběru využitelných
složek komunálních a obalových odpadů.
Po vytřídění zajišťuje, aby byly využity
jako druhotná surovina nebo případně
8

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 141.000,– Kč. Tím byly pokryty
náklady vynaložené na sběr a odvoz tříděného odpadu.

SKLO, PLASTY, PAPÍR
Na pěti místech v obci (u vjezdu k bytovce č.p. 280, za kulturním domem,
u dřevěné lávky, na křižovatce u Bejrů
č.p. 270 na horním konci obce a ve sportovním areálu) byly umístěny kontejnery
na plasty, sklo a papír. Do kontejnerů
na plasty lze ukládat igelitové sáčky, folie, sáčky od mléka, kelímky od jogurtů
a dalších potravin, polystyrén, PET lahve
od nápojů, plastové obaly od spotřebního
zboží a i krabice od mléka. Plastové lahve
od nápojů před vhozením do kontejnerů sešlápněte, šetříte peníze nás všech.
Pravidelný odvoz kontejnerů zajišťuje
firma Transport Trutnov.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje
také firma Transport Trutnov. Ve stanovený den, který bude vyhlášen obecním

rozhlasem, bude před kulturní dům přistaven kontejner, kam mohou občané
zdarma ukládat nebezpečný odpad (autobaterie, plechovky od barev, zářivky,
monočlánky, léky, ale také i pneumatiky
…). Odvoz bude proveden 1x ročně vždy
v dubnu. V roce 2015 činily náklady na
odvoz a uložení odpadu 8.500,– Kč.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nepotřebná elektrozařízení jsou v naší
obci také likvidována ve spolupráci
s firmou Transport Trutnov. Ta přistaví
u kulturního domu kontejner, kam
mohou občané zdarma odkládat televize,
ledničky, pračky, elektrické sporáky, mikrovlnné trouby, vysavače, žehličky, fény,
vrtačky, brusky a další podobná elektrozařízení.Termín a místo budou vyhlášeny
obecním rozhlasem.

DROBNÁ ELEKTROZAŘÍZENÍ
Naše obec podepsala smlouvu se společností ASEKOL s.r.o., na základě které
byla v budově obecního úřadu umístěna
sběrná nádoba E-Box. Sem můžete zdarma odkládat drobná elektrozařízení
(kalkulačky, počítačové myši, klávesnice,
MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony, DVD přehrávače….). Na nádobě
je umístěn i speciální nástavec na baterie.
V roce 2016 společnost ASEKOL s.r.o.
(pokračování na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY

...TŘÍDĚNÝ ODPAD
(pokračování z předchozí strany)

zdarma dodá naší obci tzv. červený kontejner o objemu 2,15 m3. Ten bude umístěn za kulturním domem. Jeho vhazovací
otvor je 40x50 cm a mohou se tam odkládat elektrozařízení typu rádia, drobná
počítačová vybavení, telefony, elektrické
hračky a podobně.
Obě nádoby společnost ASEKOL s.r.o.
na požádání zdarma vyprazdňuje.

TEXTIL, ODĚVY, OBUV, HRAČKY
V roce 2014 obec podepsala smlouvu o umístění a provozování kontejneru
na sběr textilu, oděvů, obuvi a hraček
s firmou REVENGE, a.s. Firma umístila
svůj kontejner za kulturní dům. Sem můžete tento druh odpadu ukládat. Kontejner je pravidelně vyprazdňován. Textil,
oděvy a obuv jsou odváženy na třídící
linku a odtud putují k dalšímu využití neziskovým a charitativním organizacím
jako jsou např. ADRA, Středisko SOS pro
vzájemnou 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.

V květnu byl proveden sběr elektrozařízení

BIOODPAD

Kontejner na drobná elektrozařízení je
umístěn na obecním úřadě

Kontejner na elektroodpad, který bude
umístěn za kulturním domem

Odvoz bioodpadu z meziskládky do kompostárny v Bohuslavicích
HAVLOVICKÉ NOVINY

Již v roce 2013 byl rozsah služeb, které
zajišťuje náš obecní úřad pro své občany,
rozšířen o svoz bioodpadu. Ten nahradil
původní svoz zeleného odpadu ze zahrádek, který jsme po mnoho let zdarma zajišťovali, ale jen od září do listopadu. Svoz
bioodpadu jsme prováděli po celé vegetační období, tj. od dubna až do listopadu. Ukázalo se, že o službu je mezi
občany zájem a tak v tom budeme pokračovat i v letošním roce. V loňském
roce tuto službu využilo 70 domácností.
A jak svoz funguje?
Bioodpad se sváží uložený pouze v typizovaných 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
Labem o rozměrech 70x70x70 a nosností
750 kg. Bioodpad uložený volně nebo
v čemkoliv jiném, odvezen nebude. Naplněný vak si každý umístí před dům
nebo do míst, kam staví popelnici k odvozu. Bioodpad se bude i letos odvážet
od 1. dubna vždy každé pondělí (mimo
(dokončení na následující straně)
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KÁCENÍ STROMŮ
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 zahradách. 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 rodinného domu v zastavěném území obce,
který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Zahrada musí současně splňovat všechny tyto znaky.
Tyto podmínky nesplňují pozemky
v zahrádkářských koloniích a dále pozemek 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 vydáno zdarma povolení ke kácení. Vzor
žádosti je k dispozici na webových
stránkách obce. Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, druh
a počet dřevin, které mají být káceny,
udání obvodu kmene ve výšce 130 cm
nad zemí, číslo pozemkové parcely
a zdůvodnění. Za pokácení stromu
bez povolení může být udělena pokuta
až do výše 10 000,– Kč. Stromy lze
kácet v termínu od 1. 11. do 31. 3.
Ing. Pavel Dvořáček

SPALOVÁNÍ TRÁVY
A LISTÍ
Na území obce Havlovice je spalování listí a trávy zakázáno!!! Tento
odpad lze kompostovat nebo vám ho
za úplatu odveze obecní úřad nebo
Technické služby Úpice. Při porušení
tohoto zákazu bude postupováno dle
zákona o přestupcích. Věříme, že
čisté ovzduší je věcí nás všech a že si
ho nebudeme záměrně znečišťovat.
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...TŘÍDĚNÝ ODPAD

V říjnu byl proveden sběr velkoobjemového odpadu
(pokračování z předchozí strany)

státní svátky) až do prvního sněhu. Vak
se po vysypání vrátí zpět k dalšímu použití. Cena na jeden rok je 400,– Kč/1 vak.
Pokud se zájemce o tuto službu přihlásí
v průběhu roku (například v srpnu),
nebude mu tato částka úměrně snížena.
Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva,
drobné větvičky z keřů, listí, piliny, hobliny, kůra.
Do vaků nepatří: zemina, kamení,
cihly, stavební materiál, sklo, plasty, plechovky, zbytky masa a kostí, popel, velké
větve ze stromů.
Bioodpad je odvážen k dalšímu zpracování buď do fermentační stanice
v Úpici (pokud se jedná jen o posekanou
trávu) nebo do kompostárny firmy Transport do Trutnova Bohuslavic. Sem bylo
v loňském roce odvezeno 52 tun, za které
jsme zaplatili 18.100,–Kč. Celkem za svoz
a likvidaci zeleného odpadu v obci bylo
v roce 2015 zaplaceno 35.000,– Kč. Tyto
náklady jsou důvodem, proč je služba
zpoplatněna. Ani zvýšení ceny na 400,–
Kč za jeden vak ročně skutečné náklady
nepokryje.
Zájemci o tuto službu se mohou kdykoliv přihlásit na obecním úřadě.

vební odpad (suť, beton, asfalt, keramiku) můžete odvézt do Trutnova Poříčí,
kde je řízená skládka stavebních odpadů.

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V loňském roce zorganizovala obec
poprvé odvoz a likvidaci velkoobjemového odpadu. Během dvou dnů bylo naplněno 5 kontejnerů, které byly vyvezeny
na skládku do Bohuslavic u Trutnova.
Celkem bylo odvezeno 5,4 tun odpadu
a obec za jeho odvoz a uložení zaplatila
13.800,– Kč. Pro občany byla tato služba
zdarma. Vzhledem k tomu, že o službu je
mimořádný zájem, bude v roce 2016 provedena 2x na jaře a na podzim. Mezi velkoobjemový odpad patří starý nábytek,
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 kontejner, který je umístěn za kulturním
domem.
Ing. Pavel Dvořáček

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

ENVIROPOL S.R.O.

CZECH POINT
Na Obecním úřadě v Havlovicích byla od
prosince 2009 zprovozněna nová služba
pro občany. Byl zde spuštěn provoz terminálu Czech POINT (Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál).
Můžete zde získat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
(ISVS), a to z:
Katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví,

Závod na zpracování elektroodpadu společnosti ENVIROPOL s.r.o. v Jihlavě

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

Zásoba elektroodpadu určená ke zpracování
Dne 26. listopadu loňského roku jsem
měl možnost se zúčastnit exkurze do
technologicky nejmodernějšího závodu
na zpracování elektroodpadu v Evropě.
Ten byl v roce 2014 vybudován společností ENVIROPOL s.r.o. v Jihlavě. Tato
společnost zpracovává elektroodpad vyprodukovaný v České republice, částečně
i v Polsku, Slovensku, Maďarsku a některých dalších okolních státech. Maximální
denní kapacita zpracování při třísměnném provozu je 75 tun, což jsou 3-4 plné
kamiony. V současné době je provoz
pouze dvousměnný. Z elektroodpadu se
nejprve ručně vytřídí složky, které sem
nepatří a pak putuje po dopravníkovém
pásu do obrovského drtiče. Z něho vychází jemně nadrcený materiál, který
prochází postupně několika třídicími linkami, kde jsou oddělovány tyto suroviny:
železo, barevné kovy, hliník a plasty. Suroviny jsou dále prodávány jednotlivým
odběratelům. Účinnost tohoto zpracoHAVLOVICKÉ NOVINY

vání elektroodpadu je 95%. Celostátní
sběr elektrozařízení pro firmu ENVIROPOL s.r.o. organizuje firma ASEKOL
s.r.o. Ta zajišťuje i sběr elektrozařízení
v obcích a městech. Zdarma zde rozmisťuje kontejnery a pravidelně je vyprazdňuje. V naší obci je na obecním úřadě
umístěn E-box na sběr drobných elektrozařízení a v letošním roce bude za kulturním domem umístěn tzv. červený
kontejner na zpětný sběr baterií a dalšího drobného elektrozařízení. Rozměr
vhozu do kontejneru je 40x50 cm.
Do tohoto kontejneru patří: baterie,
rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, elektronické hračky a podobně.
Do kontejneru nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, pračky, chladničky, tonery, videokazety.
Červených kontejnerů bylo k 31. 12.
2015 rozmístěno po celé republice již
2 168.
Ing. Pavel Dvořáček

POPLATEK
Platba probíhá v hotovosti na pracovišti
Czech POINT. Za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné
správy se vybírá správní poplatek takto:
* Registr živnostenského podnikání
15 Kč za každou i započatou stránku
* Obchodní rejstřík
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu
* Katastr nemovitostí
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu
* Rejstřík trestů
50,– Kč za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
* Výpis z bodového hodnocení řidiče
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu
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LETNÍ BĚŽKOVÁNÍ 2015
Stalo se již tradicí, že začátkem srpna
se v místě nejjižnějšího bodu Havlovic
uskuteční Letní běh na běžkách v kostýmech. Vloni jsme slavili takové malé jubileum, pořádali jsme pátý ročník.
Před samotným startem nám vznikly
tři problémy:
První problém bylo počasí. Teploty
atakovaly čtyřicítky ve stínu, a tak jsme
se obávali samotné účasti běžců. Překvapením bylo, že na trať se nakonec dostavil stejný počet běžců jako v roce 2014,
což je téměř 50 běžců a tím byl vyrovnán
rekord.
Druhý problém vznikl den před samotnou akcí. Akce se pořádá tradičně
v sobotu. V pátek v podvečer lesní dělníci pokáceli na část tratě vzrostlé stromy
a tím bylo rozhodnuto, že tudy cesta nepovede. Zda kácení stromů bylo naplánovanou akcí nebo zda se někdo pokusil
běžky bojkotovat, o tom můžeme teď už
jen polemizovat. Poradili jsme si a vymysleli novou trať. K dispozici byla louka
vedoucí k místnímu zrušenému lomu
nad Peterkovým stavením. Zde jsme vytyčili novou trať , kterou jsme dále protáhli dolů k mostu a zpět.
Za třetí problém si můžeme tak trošku
sami. V roce 2014 se nám osvědčil nápad,
že nejlepší kostýmy běžců budou vybírat
diváci. Za každé zakoupené pivo či limo
obdrželi přítomní hlasovací žeton, na
který mohli napsat číslo svého favorita.
Český člověk je však vychytralý. Jeden
z běžců si s sebou vzal hodně kamarádů
a ti ho svými hlasy poslali na pozici vítěze. Bohužel kostým výherce si první
místo nezasloužil a mezi přítomnými diváky první místo vyvolalo nesouhlas.
Bylo jasné, že se hlasování při šestém ročníku musí změnit. Letos proto hlasování
proběhne v systému kompromisů. Hlasovat budou tradičně diváci, ale i odborná porota. Pět kostýmů, které obdrží
nejvíce hlasů od přítomných diváků, postoupí dále do finále. Z těchto pěti finalistů vybere odborná porota konečné
pořadí. Takže např. pokud někdo získá
nejvíce hlasů od obecenstva, tak v případě špatné masky či kostýmu může
skončit až na pátém místě. Jde nám
hlavně o to, aby nejlepší kostým byl
opravdu nejlepší a neopakovala se situace
z minulého roku.
A nyní k samotnému běhu 2015. Trať
absolvovali tyto převleky: indiáni, pionýrky, mimoni, vochomůrka, tampón,
skoti, zápasník Frišténský, Titanic s posádkou, Ivánek z Mrazíka, děti ráje, dů12

Letní běžky nemají o diváky nouzi

Loď Titanik s posádkou skončila na 2. místě
chodci z pečovateláku, klaun, myslivci,
žabka, čuník, princezna, žena se synkem
hledající štěně, slepý invalida s bažantem
na moč, veselé bonbóny a další. Havlovičtí dobrovolní hasiči na část tratě
tradičně nastříkali pěnu imitující sníh
a navíc běžce příjemně překvapili. V nejvyšším místě tratě stříkali do vzduchu
proud vody, což vytvářelo mlhovinu
a běžci se náležitě ochladili. K poslechu
tradičně hrála country kapela Jen tak
z Trutnova, kdy kapelník pochází ze Šiškovny. Akce byla uskutečněna za podpory obce Havlovice a řady sponzorů.
Sponzorských darů si velice vážíme a věříme, že přízeň vytrvá i nadále.
Vloni jsme se rozhodli, že akcí podpoříme psí útulek Trutnov. Lidé mohli přinést granule, konzervy či finančně

přispět. Výtěžek byl předán útulku hned
následující týden.
Chtěl bych ještě zmínit jednu důležitou věc a to účast jednotlivých členů
spolků Havlovic. Myslím, že téměř
všechny spolky (až na dva) měly na Letním běhu na běžkách alespoň jednoho
zástupce. Za pořadatele jsem za to rád
a věřím, že ti dva se letos polepší a každý
spolek bude mít svého běžkaře :)
Celkové pořadí:
nejrychlejší běžec: Ondřej Lelek (Velké
Svatoňovice) v převleku Ivánek z Mrazíka
nejstarší běžec: Jaroslav Teichman (Batňovice) v převleku skot
(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY

...LETNÍ BĚŽKOVÁNÍ 2015
(pokračování z předchozí strany)

nejmladší běžec: Alexandra Antošová –
3 roky (Hostinné – chalupa Havlovice)
v převleku žabička
nejlepší masky a kostýmy dle hlasování
diváků:
1. Aleš Vejr (Lhota u Červeného Kostelce) – v převleku zápasník Frišténský –
počet hlasů 89

NOVÉ DOMY

2. Kamil Mach (Batňovice), Čeněk Mach
(Úpice), Tomáš Budinský (Úpice), Daniel
Šafařík (Hradec Králové), Vlaďka Hajná
(Karlovy Vary) – v převleku loď Titanic
– počet hlasů 84
3. Zdeněk Honzera (Havlovice) – v převleku slepý invalida s bažantem na moč –
počet hlasů 79
Aleš Andrš

Nový dům manželů Herzogových

Nový dům manželů Melicharových
na Brandeburku

Nový dům manželů Zavadilových
pod Chrbem

Slepý bývalý olympionik s bažantem na moč

I tohle byl povedený převlek

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
Od 1. 1. 2007 na základě veřejnoprávní smlouvy projednává město Trutnov pro
naši obec za úplatu přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, v platném znění a to na úseku:
1. přestupků proti veřejnému pořádku 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 Policii ČR obvodní oddělení v Úpici k sepsání protokolu. Ten bude následně postoupen k vyřešení městu Trutnov.

HAVLOVICKÉ NOVINY

VOLNÉ POBÍHÁNÍ
PSŮ ZAKÁZÁNO
Na základě obecně závazné vyhlášky
č. 3/2005 platné od
1. ledna 2006 se zakazuje volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, veřejných komunikacích a na veřejné zeleni.
Porušení této vyhlášky bude klasifikováno jako přestupek a bude trestáno pokutou od minimální výše
1 000,– Kč. Přestupkové řízení proti
viníkům bude po prošetření Policií
ČR OO Úpice vedeno na Městském
úřadě v Trutnově.
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ČINNOST KLUBU DŮCHODCŮ 2015
Tradičně jsme uvítali rok na Tříkrálovém koncertu a koncem ledna jsme si zazpívali a zatančili v hostinci Amerika
s panem Náglem. V únoru nám zajímavě
vyprávěl p. Šimsa o včeličkách. Předvelikonoční výstava v Libňatově se nám také
moc líbila. Koncem března jsme jeli na
trh do Kudowy Zdroj. V květnu jsme
měli krásný výlet do skláren a pivovaru
v Harrachově. Při zpáteční cestě jsme se
stihli podívat do Polska. V městečku Karpacz je kostel Wang dovezený z Norska
a v Kowarech je muzeum miniatur. Výlet
byl nádherný i počasí krásné. Koncem
července jsme se tradičně setkali na Tylově paloučku s dobrým jídlem a zpěvem. Koncem srpna jsme uspořádali
výlet na hvězdárnu v Úpici. Obloha se na
nás trochu kabonila, ale i přes to bylo
vidět měsíc i hvězdy. Začátek září patří
vždycky olympiádě. Účast byla velká a setkání se známými nám pohladí duši. Za
necelý týden naplánoval p. Jaroslav Hofman nádherný výlet do Prahy. Návštěva
O2 arény byla poučná. Do leteckého
muzea ve Kbelích nás dovezl autobus.
Spoustu letadel obdivovali hlavně muži.
Do elektrárny Štěchovice jsme dojeli včas
a bývalí zaměstnanci nám povyprávěli
o historii. Večer jsme zakončili návštěvou
divadla Semafor, kde jsme se zúčastnili
natáčení pořadu Všechnopárty s p. Šípem. To nemělo chybu. Hosté byli p. Uhlíř,
režisér p. Týc a mladá herečka Korolová.
Nevěřili jsme, že se dá tak bohatý program výletu vůbec zvládnout. Povedlo se
a pro Jardu Hofmana to bylo opět za 1.
Na závěr roku jsme navštívili opět Libňatov a jejich Vánoční výstavu.
Chtěla bych popřát všem stálé zdraví.
Obecnímu úřadu děkuji za pomoc s plakáty a hlavně pomoc finanční.

Tradiční setkání důchodců na Tylově paloučku

Důchodci na Olympiádě pro starší a dříve narozené

Věra Merxbauerová

Důchodci při prohlídce O2 arény v Praze
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Důchodci navštívili i letecké muzeum v Praze Kbelích
HAVLOVICKÉ NOVINY

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU

Stavění májky na úvod mezinárodního folklorního festiválku Hořičky 2015

Hradecká cimbálová muzika na 8. ročníku Česko-moravského koštu

Na koštu se dalo ochutnat přes 400 vzorků
HAVLOVICKÉ NOVINY

Přátelé českého a moravského folkloru
uspořádali v roce 2015 již 8. Česko-moravský košt domácích pálenek a likérů.
Jde o největší akci tohoto druhu v Čechách. Počet vystavovaných vzorků se
opět vyšplhal na 400 a poprvé v historii
vyhrál stejný vystavovatel jako v předešlém ročníku. Že se náš košt stává věhlasným potvrzuje i to, že jde o občana
SR pana Ferdinanda Hrušeckého.
Další a svým rozsahem o hodně náročnější akce bylo pořádání mezinárodního folklorního festiválku Hořičky
2015. Ve dvoudenním programu se představilo 13 souborů s účastí přes 300 muzikantů, zpěváků, tanečnic, tanečníků
atd. Představily se soubory jak z našeho
regionu – třeba i děti z MŠ Libňatov, tak
soubory z Liberce, Hradce Králové, Pardubic, Kyjovska a Hodonínska, tak až
z Bratislavy i vzdáleného východu Slovenska – ze Šariše. Součástí sobotního
programu byla i soutěž zástupců okolních obcí ve vaření guláše v kotli. Účastnilo se 10 družstev a bojovalo se opravdu
urputně. Každý tým měl své tajné trumfy
a opravdu většina gulášů byla na špičkové
úrovni. I když nám počasí nepřálo a byla
zima jak v Rus.., festivalem prošlo na
1000 návštěvníků.
A třetí naší větší akcí v loňském roce
bylo uspořádání koncertu Koletovy hornické hudby ze Rtyně v Podkrkonoší.
V tomto zářijovém sobotním odpoledni
nám naopak počasí velmi přálo a především seniorští návštěvníci si odnášeli
krásné zážitky z prvotřídního profesionálního vystoupení.
Plány na letošní rok jsou obdobné jako
v loňském roce, jen o něco vyšší! Českomoravský košt jsme museli přejmenovat
na Česko-slovenský, neboť se nám hlásí
opravdu dost vystavovatelů právě ze Slovenské republiky a můžeme tímto dát
i najevo, že naše rozdělení se nepovedlo
úplně. Také vzorků přibude. Předpokládáme na 600. V červnu opět proběhne
folklorní festiválek, kde již teď jsme v jednání se špičkovými soubory. No a určitě
nezapomeneme na naše seniory a uspořádáme min. 2 koncerty kvalitní dechové
hudby.
Děkujeme tímto všem našim podporovatelům i příznivcům za projevenou
podporu a přízeň a těšíme se na našich
dalších akcích na viděnou.

Zdeněk Mencl
Přátelé českého
a moravského folkloru
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SPOLEK HAVLOVICKÝCH SEKÁČŮ
Náš spolek připravil na sobotu
6. června 2015 v pořadí již 8. ročník ,,Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou“.
Zúčastnilo se jen 29 sekáčů. Kromě sečení kosou jednotlivců proběhla také
soutěž štafet a sečení srpem. Hlavní soutěž ovládl již poněkolikáté někdo od
Pichů z Libňatova. Tentokrát to byl Jarda
Pich mladší. Soutěž seniorů se stala kořistí našeho rodáka Milana Vika, který
svůj úsek posekal absolutně nejlépe. Celé
odpoledne plné závodění a dobré pohody proběhlo za tropického vedra a kvalitního občerstvení za účasti zástupců
z Dobroslavic na Opavsko-Ostravském
pomezí. Již řadu let se pravidelně navštěvujeme. Večer se konala v Hostinci Amerika sekáčská zábava.
V roce 2015 se naplno rozjely projížďky na malých motocyklech většinou
s kubaturou do 50 ccm. Prvního jarního
výletu po širokém okolí se zúčastnil rekordní počet třiceti nadšenců! V průběhu roku jsme vyjeli celkem 6krát,
naposledy v neděli 27. prosince a celkem
jsme urazili více než 200 kilometrů.
Další povedenou akcí byla ,,Benátská
noc“ na louce u Václava Páslera v sobotu
11. července. Přišlo mnoho příznivců
sečení a dobré pohody.
V pátek 31. července jsme na Žumpě
popřáli motorkářskému kolegovi Petru
Píšovi k 70. narozeninám. Šedesátiny
jsme oslavili v hostinci Amerika společně s Václavem Páslerem v sobotu
8. srpna.
A už tu máme opět Dobroslavice, kam
se vydala početná výprava o posledním
víkendu v srpnu. Konal se tam již 5. ročník ,,Dobroslavického koseni“. Vše bylo
také v roce 2015 perfektně připraveno.
Naši zástupci byli ,, na bedně“ ve všech
kategoriích. Společně jsme si slíbili účast
také letos při těchto akcích.
O víkendu 12. a 13. září jsme zase absolvovali výlet na ,,Řehačku“ přes Odolov
s bohatým programem při cestě na chatu,
jakož i uvnitř. Někteří trasu zdolali na kolách, jiní na motorkách nebo pěšky. Výlet
absolvovala třicítka přátel sečení ve vší
spokojenosti.
6. listopadu jsme se účastnili již 3. setkání zástupců havlovických spolků, které se tentokrát konalo v prostorách klubovny mysliveckého sdružení Barchovan
na Tylově paloučku. Následující den proběhlo další přátelské posezení v překrásné chalupě na Poluží u Kleňhů.
Kromě výborného občerstvení se uskutečnila další kulinářská soutěž. Po guláši,
sekané, pomazánkách a bramborovém
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salátu jsme tentokrát poměřili své umění
ve vaření polévky Boršč.
Činnost našeho spolku je velice rozmanitá a počtem účastníků a přátel přesáhla tisícovku návštěvníků v průběhu

roku 2015. Obdobný harmonogram má
i rok následující, jehož prioritní akcí
bude opět pořádání jíž 9. ročníku sečení,
které se uskuteční v sobotu 4. června
2016.
Lubomír Řezníček

Slavnostní nástup sekáčů na 8. ročníku ,,Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou“

Nejstarším účastníkem byl pan Alois Weiss z Dobroslavic

Havlovičtí sekáči na Dobroslavickém kosení
HAVLOVICKÉ NOVINY

ÚPĚNÍ NA ŘECE ÚPĚ NOVĚ
V polovině ledna proběhla pracovní
schůzka, jejímž jediným bodem programu byl další osud tradiční akce Úpění
na řece Úpě. Pořadatelé, kteří před 10 lety
převzali pomyslný štafetový kolík od
svých předchůdců, nám na setkání havlovických spolků v listopadu loňského
roku oznámili, že s pořádáním končí.
Hlavním důvodem byl malý zájem stavitelů netradičních plavidel. I přes masivní
propagaci počet plavidel roku od roku
klesal. A tak to vypadalo, že tradiční akce
po 40 letech skončí. Na pracovní schůzce
bylo rozhodnuto, že jí bude poskytnuta
ještě jedna šance, ale za jiných podmínek.
Každoroční problém s nedostatkem vody
v řece a s tím spojená dlouhá a namáhavá
plavba, byl částečně vyřešen tím, že trať
byla zkrácena z 12 kilometrů na pouhé
3,3. Změnilo se i místo startu i cíle. Start
je v Havlovicích ve sportovním areálu
v obvyklých 12.00 hodin, cíl pak v místě
původního startu v Náchodci u Šiškovenského mostu. Obě místa jsou pohodlně přístupná pro osobní automobily,
a tak nebude problém s vykládkou a ani
s nakládkou plavidel. Slavnostní vyhodnocení, spojené s posezením u klasické
country hudby a s občerstvením, proběhne v pěkném prostředí v nedaleké hájovně u Andyho. Jediným technickým
problémem na trati jsou dva jezy. Ty není
vhodné z důvodu bezpečnosti sjíždět,
a tak se budou muset plavidla přenášet.
Tam předpokládáme, že budou k dispozici pomocníci, kteří osádkám plavidel
pomohou. Věříme, že zkrácení tratě a posunutí sjížděného úseku výše proti proudu akci opět zatraktivní, a že se počet
plavidel opět zvýší. Nutně to nemusí být
složitá netradiční plavidla, stejnou službu
udělají i lehce nazdobené lodě a třeba
i nafukovací matračky. Uvítáme i účast
dětí v doprovodu svých rodičů. A tak věříme, že se na startu Úpění na řece Úpě
v nové podobě v sobotu 18. června 2016
sejde spousta nadšenců dobré zábavy.
Bližší informace vám rádi poskytnou
Miloš Tohola, tel. 737 141 504 a Aleš
Andrš, tel. 775 611 381.

Biatlonová Zlatá čtyřka na Úpění

Plavidlo na 33. ročníku Úpění na řece Úpě

Ing. Pavel Dvořáček

O nápaditá plavidla nebyla nouze
HAVLOVICKÉ NOVINY
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SVAZEK OBCÍ JESTŘEBÍ HORY
Královéhradecký kraj podpořil činnost
SOJH (Svazku obcí Jestřebí hory) dotací.
Svazek tak získal v roce 2015 finanční
podporu z dotačního programu Královéhradeckého kraje s názvem „Podpora
svazků obcí – 15RRD02“. V rámci projektu „SOJH garant servisu malým
obcím“ byly získány prostředky ve výši
45 000 Kč a díky těmto a vlastním prostředkům bylo možné zrealizovat některé
aktivity v roce 2015. V roce 2015 se konala pravidelná jednání výboru SOJH.
Společné setkání starostů a starostek
SOJH a SOP (Společenství obcí Podkrkonoší) se uskutečnilo nejprve 25. 9.
2015 v Maršově a pak v rámci III. Venkovské konference v Havlovicích a ve Vítězné. Při obou jednáních konference byl
bilancován rok 2015 a plánován rok
2016. Součástí těchto setkání byla výměna zkušeností, ukázky příkladů dobré
praxe a současně i vzdělávání především
nových starostů. Jako každý rok byly přidělovány granty neziskovým organizacím působícím na území svazku. V průběhu roku se uskutečnily další aktivity
svazku jako například: výroba trhacích
turistických map regionu SOJH, výroba
vstupních cedulí do všech členských
obcí, účast na veletrzích a exkurzích.
Při komunikaci s Kladským pomezím
a Brankou, o.p.s., se řešilo zajištění provozu cyklobusů a skibusů a údržba
běžkařských tratí. Starostové SOJH se
podíleli na tvorbě koncepčních dokumentů v projektu Svazu měst a obcí,
Sdružení místních samospráv ČR a MAS
Království – Jestřebí hory, o.p.s. SOJH
udržuje kontakt a spolupracuje s Poláky.
Součástí činnosti byla i příprava projektových záměrů na společné projekty
nejen v rámci SOJH, ale i ve spolupráci
se SOP a MAS KJH, o.p.s. Tyto vyjmenované aktivity jsou k nalezení na webových stránkách www.jestrebihory.net,
jejichž tvorba a údržba také spadá do
činnosti svazku. Další informace naleznete v propagačních materiálech svazku, které jsou k dispozici v turistických
informačních centrech. Předem stanovený cíl projektu – zajištění administrativního zázemí SOJH a zapojení do
koncepce rozvoje regionu byl nad rámec
splněn.
Pro Svazek obcí Jestřebí hory Jan Balcar

V letošním roce přibudou při vjezdu do obce nové vítací cedule

ZNAK A PRAPOR
Naše obec se neustále rozrůstá a určitě
ne každý z nových spoluobčanů ví, jaké
má obec symboly. Proto považuji za
vhodné udělat malé okénko do historie.
Znak a prapor byl obci na základě její žádosti udělen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky 8. října 2003.

ZNAK
Popis: V modrém štítě stříbrná kvádrová
hradba s cimbuřím a prolomenou branou s červeným ostěním a vytaženou zlatou mříží. Vpravo od hradby vyrůstá věž
s cimbuřím a černým gotickým oknem
s červeným ostěním, provázená vlevo
zlatým třmenem.
Prapor naší obce

PRAPOR
Popis: Prapor tvoří tři svislé pruhy, bílý,
modrý se žlutým třmenem a bílý, v poměru 1:2:1.
Autorem našeho znaku a praporu je
akademický malíř pan Jiří Škopek z Jaroměře. Ten při tvorbě svého návrhu vycházel ze skutečnosti, že v obci se nachází
zřícenina hradu Vízmburku, který v polovině 13. století založil rytíř Tas z rodu
erbu třmene (Třmen je rám pro nohu
jezdce, připojený popruhy k sedlu a zvyšující stabilitu jezdce v sedle). Historie
naší obce je s historií hradu pevně spjata, a proto zastupitelé obce návrh pana
Škopka podpořili.
ing. Pavel Dvořáček
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Znak naší obce
HAVLOVICKÉ NOVINY

SEZNAM POSKYTOVATELŮ PEČOVATELSKÝCH
SLUŽEB NA ÚZEMÍ NAŠÍ OBCE

OBČANSKÁ KOMISE
Narození občané v roce 2015

1. Pečovatelská služba Úpice (nejpozději od 1. 4. 2016)
Tel.: 499 882 093, 723 617 208, 721 005 580, e-mail: dps@upice.cz
2. Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov
– domácí zdravotní péče „Alice“
Tel.: 775 760 631, 499 817 989
3. Oblastní charita Trutnov
Tel.: 499 817 366, 777 736 071, e-mail: oblastni.charita.trutnov@seznam.cz
4. Hospic Anežky České Červený Kostelec – Mobilní hospic
Tel.: 491 467 030, e-mail: sekretariat@hospic.cz
Na základě častých dotazů vám přinášíme přehled poskytovatelů pečovatelských
služeb na území naší obce. Každý poskytovatel má trochu jiný rozsah služeb a i jiný
ceník. Doporučujeme proto nejprve se seznámit s rozsahem a cenou služeb všech poskytovatelů a potom si vybrat služby, které vám budou nejlépe vyhovovat.

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉ KOMISE
ZA ROK 2015
Hlavní náplní občanské komise je zajišťování slavnostních obřadů vítání občánků,
zlatých a diamantových svateb a neméně důležitou aktivitou je gratulace k jubileím
našich občanů.
Vítání občánků se v loňském roce uskutečnilo celkem čtyřikrát a přivítáno bylo 10
občánků naší obce.
V průběhu celého roku navštěvují členové občanské komise jubilanty z řad našich
občanů, kteří dosáhli věku 75, 80, 85 let a od 90 let již každoročně. V roce 2015 bylo
gratulováno 17 občanům obce. Při osobní návštěvě byla jubilantovi předána gratulace,
dárkový balíček a květina. Nejstaršími občany naší obce jsou pan Josef Řemínek a Libuše Gulášová, kteří v květnu oslavili devadesáté narozeniny.
Komise zajišťuje slavnostní obřad zlaté a diamantové svatby v slavnostní síni našeho kulturního domu. V loňském roce se žádný obřad neuskutečnil.
V roce 2016 nabízíme všem, kteří dovrší 50. 60. nebo 65. výročí sňatku, tzv. zlatou,
diamantovou nebo kamennou svatbu, uspořádání slavnosti v našem kulturním domě.
Máte-li zájem o uskutečnění obřadu pro sebe nebo pro své blízké, kontaktujte prosím
starostu obce.
Marie Dvořáčková

Malíř Josef Vik křtí svoje dětské pexeso (k prodeji na obecním
úřadě)
HAVLOVICKÉ NOVINY

Zavadilová Nela, Havlovice čp. 378
Němcová Klára, Havlovice čp. 262
Zelinková Andrea, Havlovice čp. 347
Dvořáčková Adéla, Havlovice čp. 368
Dvořáčková Zuzana, Havlovice čp. 348
Zelinková Lucie, Havlovice čp. 339
Prouzová Ema, Havlovice čp. 373
Mráčková Viktorie, Havlovice čp. 146
Machová Patricie, Havlovice čp. 350
Grécová Anna Elizabeth, Havlovice čp. 139
Hudý Daniel, Havlovice čp. 165
Vojtěch Jakub, Havlovice čp. 243
Stará Nikola, Havlovice čp. 332
V roce 2015 nás opustili
Čáp Miroslav, Havlovice čp. 294
Kopecký Jiří, Havlovice čp. 183
Horák Stanislav, Havlovice čp. 103
Zamazal Josef, Havlovice čp. 133
Kraus Zdeněk, Havlovice čp. 47
Roštinská Dagmar, Havlovice čp. 146
Havrda Ladislav, Havlovice čp. 267
Rohan Tomáš, Havlovice čp. 290
Provazník Jaroslav, Havlovice čp. 96
Nývltová Jiřinka, Havlovice čp. 26
Hanuš Jiří, Havlovice čp. 25
Grulich Jiří, Havlovice čp. 272
Počet obyvatel k 31. 12. 2015 je 973.

18. dubna 2015 se uskutečnil v kulturním domě Večer s Josefem
Vikem
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HRAD VÍZMBURK V ROCE 2015
Oprava hradu Vízmburk do plánovaného stavu je běh na velmi dlouhou trať.
Jsem rád, že v loňském roce jsme uběhli
další veliký kus této trati. Činnost Sdružení pro Vízmburk se dělí na 3 části, které
jsou stejně důležité. První oblastí je postupná rekonstrukce hradu a stavební
práce. Druhá oblast je prezentace hradu
a pořádání kulturních akcí. Třetí oblastí
je systematická diplomatická, projektová,
archeologická, přednášková a publikační
činnost.
Na konci března 2015 jsme zahájili
práce na Vízmburku. Během jara jsme se
několikrát sešli na brigádách, kde jsme
očišťovali nánosy suti na jižní části hradu
a přiváželi materiál na nádvoří. Také
jsme celý areál hradu pohrabali a připravili na návštěvnickou sezónu. Od 1. července jsme na hradě pracovali v 6 osobách. Získali jsme dotaci od úřadu práce
na 2 stavební dělníky. Tito pracovali na
hradě až do konce října. Během léta jsme
zvýšili líc věže od severu zhruba o 1 m,
opravili jsme věž od nádvoří do stavu,
který je již takřka definitivní s postupným přizděním rozpadajících se zdí do
výše 7 m nad kuchyní. V srpnu jsme
zahájili též stavební práce na jižní straně
hradu, kterou jsme do října dozdili do
výše 1,5–2,1 m. Během léta se uskutečnilo několik kontrolních dnů a pracovníci NPÚ v Josefově v čele s p. ředitelem
ing. Balským byli velmi spokojeni s kvalitou provedené práce. Zajímavou událostí byla firemní brigáda společnosti
GMC Software. 15 pracovníků této firmy
přijelo v pátek 25. září ráno z Hradce
Králové a pustilo se do zakopávání elektrického přívodu na nádvoří hradu. Starý
poškozený hliníkový kabel byl vyměněn.
Po práci měli na hradě zasloužený odpočinek s občerstvením. Moc děkujeme
a věříme, že v letošním roce nám opět
pomohou.
Během roku 2015 se uskutečnilo na
hradě 5 kulturních akcí: Zahájení návštěvní sezóny – Devatero řemesel, Dětský den, Divadelní představení Noc
na Karlštejně, Rockový koncert a již
8. Vízmburské slavnosti. Veliký úspěch
mělo zahájení sezóny dne 2. května. Více
než 500 návštěvníků se přišlo podívat na
historická řemesla. Na hradě jsme mohli
vidět ševce, řezbáře, košíkáře, písmomalířku, sedláky, přadlenu, tkadlenu atd.
K poslechu hrál flašinetář Veterán. Své
umění předvedl alchymista Bavor Rodovský. Historickou atmosféru doplnila
skupina historického šermu Metropolis.
Hrad v tento den navštívilo také velké
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V dubnu bylo ve 2. patře základní školy otevřeno muzeum hradu Vízmburku
a obce Havlovice

Věž z nádvoří byla vyzděna až do 7 metrů nad kuchyní
množství pochodníků pochodu Václavice–Havlovice.
Největší úspěch sezóny mělo divadelní představení divadelního souboru
Na Tahu z Červeného Kostelce. V neděli
5. července od 20.30 hodin zazněly na
našem hradě známé písně tohoto muzikálu. Již v 19 hodin byla kapacita hlediště
vyprodána a několik desítek návštěvníků
jsme museli poslat domů. Písně Lásko
má, já stůňu zvedly veškeré diváky ze sedadel a herci si na závěr vysloužili standing ovation. Příznivce této divadelní hry
ale můžeme potěšit. V letošním roce se
bude na hradě konat repríza zřejmě opět
v prvních červencových dnech.

V sobotu 3. ledna jsme zorganizovali
1. Vízmburskej vejšlap na hrad. Členové
sdružení a jeho příznivci vyrazili od Horákových na hrad. Tam jsme si připili
společně s kastelánem ratibořického
zámku a zároveň Vízmburku p. Češkou
na lepší kondici hradu a též na zdraví
všech zúčastněných. Dále jsme opekli
vuřty a popili medovinu.
Během roku 2015 jsme připravovali
novou vizualizaci hradu. Práce na této
vizualizaci bylo poměrně hodně, ale výsledek stojí za to. Věřím, že v nejbližší
době jej uvidíte na našich webových
stránkách. Dále probíhalo vytváření
(dokončení na následující straně)
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...HRAD VÍZMBURK V ROCE 2015
(pokračování z předchozí strany)

vizualizace současného stavu pro potřeby
změny střešní konstrukce nad věží. Tato
je již nyní také hotová.
Dne 9. dubna se konala v městské knihovně v Červeném Kostelci přednáška
Jana Košťála a Jaroslava Balcara o historii
a současnosti hradu Vízmburk. Na přednášku přišlo asi 50 návštěvníků.
V sobotu 25. dubna bylo slavnostně
otevřeno muzeum hradu Vízmburku
a obce Havlovice s názvem Vízmburk –
příběh ztraceného hradu ve 2. patře naší
školy. Během jara bylo přivezeno do Havlovic 80 banánových beden s archeologickými nálezy. Zbylých 70 beden bude
dovezeno v letošním roce. Expozice v naší škole se skládá z mnoha kovových,
skleněných, kostěných a hlavně keramických nálezů. Nachází se zde i maketa
kachlových kamen s dobovými reliéfy
a měděný kotel, největší nalezený kotel
v České republice. Návštěvníkům zde
promítáme 3 filmy o historii, archeologickém výzkumu a současnosti hradu.
Během loňského roku navštívilo muzeum 540 návštěvníků. Muzeum bylo vytvořeno z finančního daru Nadace ČEZ.
V květnu se konala opět internetová
soutěž o nejlepší sbírku s názvem Máme
vybráno. Bohužel i díky některým nepřátelům hradu, kteří záměrně hlasovali
pro jiné sbírky, jsme tentokrát neuspěli
a skončili na 12. místě.
V červenci se opět uskutečnil historický tábor pod vedením Anety Doležalové. Všech 20 dětí odjíždělo v pátek po

týdnu plném dobrodružství spokojeno
a většina chce přijet opět letos. Hledáme
tímto 3 vedoucí, nejlépe studentky či absolventky pedagogické školy, které by
měly zájem tento tábor vést.
A plány do letošního roku? Na jaře budeme podávat žádost do českopolské
výzvy na dokončení zastřešení a rekonstrukce hradu. V případě úspěchu nás
bude čekat velká „papírová válka,“ tedy
výběrová řízení, prováděcí stavební dokumentace, další administrativa a spousta diplomatické práce. V rámci projektu
by měly být opraveny též sklepy a vnitřní
prostory hradu, kde bude zřízena expozice replik archeologických nálezů. V roce 2016 by měly být zbudovány kamenné
schody místo provizorních dřevěných
a nové zastřešení podia. Na jaře by mělo
být pro návštěvníky zpřístupněno sklepení, kde bude otevřena expozice vězení.
Od jara budeme pokračovat ve stavební
opravě východní části hradu. Budeme
shánět z úřadu práce opět 2–3 stavební
dělníky a též 2 průvodkyně na letní sezónu.
Sdružení pro Vízmburk má v současnosti 36 členů, kteří věnují svůj volný
čas naší kulturní památce. Díky nim náš
hrad vzkvétá a brzy se stane dominantou
naší obce. Závěrem děkuji všem lidem,
kterým není osud hradu Vízmburk lhostejný, kteří nám různými formami pomáhají a kteří propagují naši památku
ve svém okolí. Hlavní poděkování patří
panu starostovi Pavlu Dvořáčkovi.
Mgr. Jaroslav Balcar

Sdružení pro Vízmburk
přijme

2 stavební
dělníky
na opravu
hradu Vízmburk
a

2 průvodkyně
pracovní poměr
od 1. 4. do 30. 9.
Podmínkou je vedení
na úřadu práce
a věk do 30 let
nebo nad 50 let.



Bližší informace podá
Jaroslav Balcar,
místopředseda

tel. 777 005 790

Očišťování nánosů suti na jižní části hradu
HAVLOVICKÉ NOVINY
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NOVÝ CHODNÍK U BYTOVEK

Nepřehledná zatáčka u bytovek před stavbou chodníku

Budování chodníku a dešťové kanalizace
u bytovek

Ze stavby chodníku

Nový chodník u bytovek
22

Spojovací ulička mezi chodníky
za kulturním domem
HAVLOVICKÉ NOVINY

NOVÝ CHODNÍK U OBECNÍHO ÚŘADU

V místě původního plotu vznikl nový chodník

Budování chodníku podél komunikace u obecního úřadu

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:
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

Nový chodník u obecního úřadu
HAVLOVICKÉ NOVINY
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PROMĚNY PARKU T. G. MASARYKA V ROCE 2015

Původní podoba parku T. G. Masaryka před revitalizací

Původní jezírko v parku

Pomník padlým ze světových válek s bustou T.G.M. před restaurováním

Nové jezírko s fontánou v parku

Pomník po zrestaurování

Ořez smutečních vrb u betonového mostu
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Kácení přerostlých stromů v parku

Frézování pařezů v parku

Budování okrasné pískovcové zídky kolem parku
HAVLOVICKÉ NOVINY
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ČINNOST SDH HAVLOVICE

V ROCE

2015

Společné foto členů Sboru dobrovolných hasičů Havlovice při oslavách
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
uskutečnilo v hostinci Amerika. Po přečtení všech zpráv a shlédnutí videoreportáže z činnosti za uplynulý rok,
následovalo ocenění některých členů
sboru. Na závěr bylo podáváno drobné
občerstvení.

Parta nadšenců, milujících hasičský
sport, uspořádala soutěž netradičně
v zimě. Neodradilo nás ani chladné počasí a samozřejmě jsme přislíbili účast.
Hned druhý den po výroční valné hromadě jsme vyrazili na první letošní soutěž do vesnice Ráby v Pardubickém kraji,
pod Kunětickou horu. Trochu jsme si
v zimním čase zasportovali, shodili nabraná kila po svátcích a poměřili síly
s dalšími čtyřiceti soutěžícími kolektivy.

Do kroužku mladých hasičů bylo přijato 25 dětí
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Měsíce leden a únor byly jako každým
rokem věnovány teoretické přípravě
členů zásahové jednotky. Zúčastnili jsme
se školení z různých oborů (zdravověda,
prevence, školení řidičů). Dále jsme provedli výcvik nositelů dýchací techniky
v polygonu na HZS v Trutnově a u okolních sborů jsme opětovali jejich návštěvu
na naší výroční valné hromadě.
První sobota měsíce března je již řadu
let spojena s hasičskou zábavou a vepřovými hody v havlovickém kulturním
domě. O lístky je v posledních letech
neuvěřitelný zájem a místenky byly rozprodány již začátkem měsíce ledna. Návštěvníci této zábavy si již tradičně mohli
vychutnat výborné jídlo a užít si bohatou
tombolu. Byla zpestřena o slosovatelnou
vstupenku o krásný LCD televizor. Večer
byl obohacen netradičním vystoupením
skupiny Aprokers z Trutnova.
Měsíc březen patří také celorepublikové soutěži Požární ochrana očima dětí.
Žáci naší základní a mateřské školy do
této soutěže přispěli řadou výtvarných
a literárních prací a opět uspěli řadou výborných umístění. Velký dík patří všem
pedagogům a řediteli základní školy za
motivaci dětí k této soutěži. Náš sbor,
ještě před odesláním prací k odbornému
hodnocení, vyhodnotil jednotlivé práce
a dětem byly našimi zástupci předány odměny za jejich krásné výkresy a literární
práce.
11. dubna jsme byli v 14.24 povolání
KOPISem k požáru stromu u rodinného
domu vedle bytovek. Nedbalostním jednáním majitele domu při pálení klestí
došlo k požáru vzrostlého stromu. K rozšíření na přilehlý rodinný dům naštěstí
nedošlo a jednotka provedla na místě
pouze dohašení ohniska.
Na konci měsíce dubna jsme tradičně
postavili hranici a pořádali pálení čarodějnic na poli vedle sportovního areálu.
Akce je mezi havlovičáky velice oblíbená,
o čemž svědčí vždy velká účast místních
občanů a dalších návštěvníků z okolních
obcí. Pro příchozí naši členové připravili
kromě velké hranice také bohaté občerstvení a živou hudbu k poslechu a k tanci.
Hned druhý den 1. května jsme byli
v odpoledních hodinách povoláni k pátrání po pohřešované osobě do místní lokality Radeč. Po příjezdu na místo se
pohřešovaná osoba přihlásila na Policii
a pátrání bylo ukončeno.
Od začátku měsíce května jsme se
každý týden věnovali tréninkům na
hasičské soutěže. Soutěže letní sezony
(pokračování na následující straně)
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odstartovaly 15. května v sousedním
Maršově, kde se konala okrsková soutěž.
Zde se oběma týmům mužů velice dařilo.
Obsadili jsme první a třetí místo.
Pro letošní rok bylo opět naší prioritou účastnit se především soutěží
Východočeské hasičské ligy. Celý seriál
čítal 10 soutěží po celém Královéhradeckém kraji, kdy průměrná účast na každé
soutěži byla 24 kolektivů mužů a 10 kolektivů žen. Ostudu naší obci jsme i na
takto kvalitní lize v žádném případě neudělali.
Začátek měsíce června patřil v našem
podání také dětem. Ve sportovním areálu
se konal Dětský den. My jsme jedním ze
stanovišť s hasičskou tématikou také tradičně přispěli k jeho zdárnému průběhu.
19. července jsme vyjeli spolu s JSDH
Úpice k odstranění popadaných stromů
přes komunikaci mezi Havlovicemi a Slatinou nad Úpou. Po větrné smršti zde
došlo k pádu asi 10 ks vzrostlých stromů.
Vzhledem k úzké komunikaci jsme jeli
pouze s dopravním automobilem a potřebným materiálem.
V sobotu 8. srpna po dlouho trvajících
vedrech jsme byli povoláni KOPISem
k požáru travního porostu na Podhradí.
Na místě došlo k požáru suché trávy od
zkratu na elektrickém vedení. Pomocí
vysokotlakého proudu byl požár zlikvidován. Téhož dne odpoledne jsme ještě
udělali pěnu pro vytvoření pravé „zimní“
atmosféry a pomohli zchladit závodníky
na recesistické akci „letní běh na běžkách“ u hájovny.
Na druhou sobotu v srpnu byla pro
všechny členy svolána brigáda na kompletní úklid hasičské zbrojnice, vyčištění
a naleštění zásahových vozidel a k dořešení posledních detailů na blížící se
oslavy sboru. Celé dopoledne jsme velice
pilně pracovali, aby bylo vše v nejlepším
pořádku připraveno.
22. srpna proběhla oslava 130. výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů
v Havlovicích. Celá akce se konala před
budovou hasičské zbrojnice a obecních
garáží. Po slavnostním nástupu a vyznamenání některých členů byl slavnostně
pokřtěn náš prapor, socha sv. Floriána
a zásahová vozidla. Odpoledne bylo dále
zpestřeno ukázkami HZS Trutnov, kynologů ze záchranné brigády Olomouckého
kraje a JSDH města Úpice. K poslechu
hrála odpoledne dechová hudba Krakonoška a večer pak následovala taneční zábava. Počasí bylo celý den příznivé, akce
se velice vydařila.
HAVLOVICKÉ NOVINY

Starosta a velitel SDH Havlovice
5. září jsme byli pořadateli soutěže
v požárním útoku, která byla zařazena
do seriálu soutěží Východočeské hasičské ligy. Za krásného počasí se soutěže zúčastnilo 19 týmů mužů a osm
týmů žen. Našemu soutěžnímu kolektivu po několikaleté smůle se podařilo pokus dokončit a umístit se na
13. místě.
Celkově se nám ani v celé sezoně nedařilo tak, jak bychom si představovali.

Zúčastnili jsme se všech pořádaných závodů Východočeské hasičské ligy, kde
jsme v konečném hodnocení obsadili
v kategorii mužů 27. místo ze všech 64 ligových kolektivů. A co se týká dosažených časů, mužům se letošní rok
podařilo několikrát atakovat osmnácti
sekundovou hranici, ale bohužel překonat se jí nepodařilo. Uvidíme opět v další
sezoně.
(pokračování na následující straně)

Přehlídka historických vozidel na oslavách
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Součástí oslav byla i ukázka vyproštění zraněného z vozidla

Mimo ligové soutěže jsme se ještě zúčastnili několika pohárových soutěží
v našem i sousedním okrese.
Koncem měsíce listopadu jsme provedli vyčištění našich dvou party stanů,
aby byly opět připraveny na příští sezónu.
Závěrem roku jsme provedli úklid garáží a zazimování techniky. Kolektiv jsme
stmelili malým posezením v naší klubovně.
Již v roce 2012 byla podána žádost na
krajský úřad Královéhradeckého kraje
ohledně přeřazení jednotky. Z tohoto důvodu byla na podzim v naší jednotce provedena kontrola zástupci HZS Trutnov
ohledně technického a materiálního
vybavení. Po odstranění několika formálních nedostatků v „papírové válce“
a doškolení několika členů výjezdové jednotky bude JSDH obce Havlovice začátkem roku 2016 přeřazena do kategorie
JPO III.
Krátce k dalším činnostem, které jsme
v tomto roce provedli. Několikrát jsme
zajistili pronájem našeho party stanu v širokém okolí, umyli jsme komunikaci
a asfaltové hřiště za školou a pročistili kanalizační potrubí.

DĚTI: ….......................................

Mladí hasiči na mikulášské besídce v hasičské klubovně

Mladí hasiči vyrazili na Štědrý den ke krmelci
28

V sobotu 21. 3. 2015 jsme otevřeli hasičskou zbrojnici dětem i s jejich rodiči
s cílem oslovit je, ukázat jim naše zázemí
a vybavení, získat mladé hasiče do svých
řad. Po několika letech jsme se pokusili
obnovit kroužek mladých hasičů. Povedlo se.
V pátek 10. 4. 2015 se u hasičské zbrojnice poprvé sešly děti se zájmem o práci
„u hasičů“, požární sport a další vědomosti a dovednosti. Schůzky probíhaly
vždy v pátek od měsíce dubna do konce
června. Děti se učily pracovat s hadicí,
poznávat technické prostředky, vázat
uzle, za teplého počasí stříkat vodou na
cíl apod. V pátek 19. 6. 2015 proběhl slavnostní slib mladého hasiče. Do sboru
jsme přijali celkem 25 mladých hasičů.
Po krátké přestávce, letních prázdninách,
začal kroužek opět fungovat. Děti se začaly pečlivě připravovat na své první
závody, kterých se zúčastnily v sobotu
26. 9. 2015. Byl to závod požárnické všestrannosti v Dolní Branné. Děti soutěžily
v pětičlenných hlídkách. Na trati v lesním terénu plnily úkoly: střelba ze vzduchovky, uzlování, poznávání technických
prostředků, znalost hašení hořlavých materiálů, topografické znalosti a dovednosti s buzolou, překonání vodorovného
(dokončení na následující straně)
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lana a zdravovědné dovednosti. Jedna
hlídka kategorie starší (11–15 let) se
umístila na 19. pozici, druhá starší hlídka na 21. místě. Jedna hlídka kategorie
mladší (6–11 let) skončila na krásném
10. místě a druhá na 24. místě. První závody tak byly pro všechny úspěšné.
Na dalších schůzkách děti tvořily,
pouštěly draky, začaly chodit do tělocvičny, kde utužují svoji fyzickou kondici
a připravují se na jarní soutěž. V hasičské klubovně pro mladé hasiče proběhla
také mikulášská a vánoční besídka. Na
Štědrý den mladí hasiči vyrazili s havlovickým myslivcem p. Medkem na vycházku ke krmelci přilepšit na Vánoce
lesní zvěři.
Kroužek bude pokračovat opět v novém roce po vánočních prázdninách.
Důležitým článkem našeho sboru jsou
také naši zasloužilí hasiči. Olda Feist,
Luďa Astr a Vašek Kosinka se aktivně zúčastňují setkávání těchto členů, které je
pořádáno jak okresním, tak krajským
SHČMS. Jejich setkání je vždy spojeno
s návštěvou zajímavých míst a organizací
v našem kraji (např. pivovar, automobilka, muzeum nebo ZOO).
Závěrem této zprávy bych chtěl velice
poděkovat všem členům a členkám, kteří se svým volným časem podíleli na
zajištění akcí pořádaných sborem dobrovolných hasičů, dále pak na údržbě
a opravách techniky a na jiných akcích
spojených s hasiči. Poděkování dále patří
všem členům soutěžního družstva, kteří
reprezentují náš SDH a obec Havlovice
na soutěžích v požárním sportu. Nemalé
poděkování patří našim sponzorům,
kteří nás v naší činnosti podporují nejen finančními, ale i materiálními dary.
Hlavní poděkování patří Obecnímu
úřadu v Havlovicích, v čele se starostou
Ing. Pavlem Dvořáčkem za nemalé finanční prostředky, bez kterých bychom
tuto práci nemohli vykonávat.

Výjezd naší jednotky k odstranění popadaných stromů přes komunikaci

Závodům Východočeské hasičské ligy v našem sportovním areálu přálo počasí

TO BYL ROK 2015 …………………

Martin Dvořáček
velitel
SDH Havlovice

Naši hasiči při požárním útoku v rámci soutěže Východočeské hasičské ligy
HAVLOVICKÉ NOVINY
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MYSLIVECKÝ SPOLEK BARCHOVAN
Vážení přátelé myslivosti, obyvatelé
Havlovic. Dovolte nám, abychom Vás informovali o některých činnostech Mysliveckého sdružení Barchovan. Rok 2015
byl pro naše sdružení přelomový, neboť
jsme museli transformovat stávající sdružení dle nového občanského zákoníku na
Myslivecký spolek Barchovan. Na naší
činnosti se touto úpravou nic nezměnilo,
pouze jsme museli na tuto kosmetickou
změnu vynaložit nemalé úsilí.
Rádi bychom poděkovali obci Havlovice za přízeň, díky které se nám podařilo
zútulnit okolí Tylova palouku. Postavili
jsme nové sociální zařízení, zpevnili jsme
příjezdovou cestu k chatě, instalovali jsme
nové okapy. Společně s terénními úpravami jsme odvodnili spodní část trávníku před chatou a celou chatu jsme natřeli.
To vše se nám povedlo díky finanční podpoře Obecního úřadu Havlovice.
Podle našich statistik jsme byli minulý
rok extrémně úspěšní v odlovu černé
zvěře. Podařilo se nám ulovit přes 80 kusů. Poprvé v naší historii jsme zdařile odchovali na rybníku na Popluži kachny
divoké. Se srnčí zvěří jsme hospodařili
stejně jako v minulých letech. Její stavy
udržujeme na přijatelné úrovni, každý
rok odlovíme přibližně 60 kusů. Při tlumení škodné zvěře jsme zaznamenali
kromě běžných druhů (liška, kuna, jezevec) i výskyt jednoho nepůvodního –

Myslivci při pokládce drenáže na Tylově paloučku

Myslivci po úspěšném honu

Šťastný lovec pivoně
30

psíka mývalovitého. Ten se již začíná
v naší honitbě vyskytovat běžně.
To, co nás velice trápí, jsou stále častější střety vozidel se zvěří. Vzhledem
k tomu, že jde o problém, který se celorepublikově stupňuje, dochází k vývoji
sofistikovanějších druhů plašičů zvěře.
V republice se již testují kromě pachových zradidel i optické nebo akustickooptické plašiče, které fungují pouze při
průjezdu vozidla. Jedná se o zařízení,
která nejsou levná. V případě, že v testech obstojí, rád bychom se zamysleli
nad jejich nákupem a instalací na vybra-

ných úsecích, abychom zabránili škodám
na vozidlech i zvěři.
A na závěr něco málo z myslivecké latiny. Dle dostupných informací byl poslední pivoň uloven na Šumavě před více
než třiceti lety. O velikém štěstí pak může
hovořit pan Jaroslav Grulich, když se mu
podařilo v loňském roce jednoho skolit
přímo v naší honitbě.
Náš článek končíme s přáním všeho
nejlepšího, pevného zdraví, štěstí a humoru v roce 2016.
Za Myslivecký spolek Barchovan
Petr Koška, Petr Formánek a Jaroslav Grulich

HAVLOVICKÉ NOVINY

AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2015
Sultánci Havlovice se věnují agility, což
je v současnosti nejpopulárnější kynologický sport, založený na bezchybném
překonávání překážek v nejrychlejším čase.
Protože psi stárnou rychleji než lidé,
přibylo nám několik mladých psů – juniorů, které si připravují již zkušení psovodi. Jádro týmu tvoří již zkušené týmy, které běhají v nejvyšší kategorii A3.
Z plemen u nás převládají border collie
a špicové. Mezi členy sportovního oddílu
máme juniory i dospělé. Agility je v této
oblasti velmi demokratické, protože nezáleží tolik na fyzické zdatnosti psovoda,
jako na souhře a motivaci psa.
V Havlovicích jsme uspořádali jarní
závody agility na velikonoční pondělí,
které doprovodila kuriózní sněhová přeháňka, takže jsme poprvé v historii na zelené trávě ometali od sněhu překážky. Na
závody k nám přijeli závodníci z Polska.
Zakoupili jsme nové spirálové tunely
a pořídili moderní kladinu.
A protože hlavní náplní je příprava
psů a psovodů na závody, zde jsou nejdůležitější výsledky sezóny.
Zuzana Soukupová s Annie si vyběhala nominaci na European Open Junior,
mezinárodní závody pro děti a juniory,
které se konaly v Rožnově pod Radhoštem. Na mistrovství republiky border
collií ve Frenštátě se stalo družstvo Sultánci ve složení Irena Kochová+Keen,
Míša Stanovičová+Noisa a Pavel Košek
s Audim a Bajty vicemistrem republiky
border collií ve družstvech. Bára Štefanová s Amálkou vyhrály dva běhy na
ČMKU Junior Open v Lukáčově. Na mistrovství republiky se letos bylo možné
kvalifikovat prostřednictvím tří kvalifikačních závodů v Děčíně, Kroměříži a Brně. Za Sultánky se kvalifikovala
Irena Kochová s Keenem a Pavel Košek
s Audim a Bajty. Mistrovství republiky se
konalo v Liberci a Pavel Košek s Audim
zde obsadili 3. místo v jednotlivcích kategorie large. O pár týdnů později v Pasohlávkách na mistrovství republiky mládeže zaběhla Zuzka Soukupová s Annie
a Carin zlato v jumpingu družstev.
Naši členové se účastnili intenzivních
tréninků pod vedením českých reprezentantů. Pavel Košek se účastnil mezinárodního semináře trenérů systému OneMind
Dogs, který se konal ve Finsku poblíž
Turku.
Články našich členů se objevily na
stránkách časopisu Psí sporty.
K vidění jsme od jara do podzimu při
trénincích na havlovickém pěstěném
trávníčku ve sportovním areálu, v zimHAVLOVICKÉ NOVINY

Pavel Košek a Audi, 2. vicemistr republiky

Juniorský tým Bára Štefanová a Stacey

Sultánci obsadili na MR border collií 2. místo

Velikonoční závody a malá sněhová přeháňka
ním období se připravujeme v nově postavené jezdecké hale v Prorubech.
Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek

Podrobné informace o nás
naleznete na
http://www.sultanci.cz
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ČINNOST MO ČRS HAVLOVICE V ROCE 2015
Vážení přátelé a příznivci rybářského
sportu, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s činností našeho spolku
v roce 2015 a zároveň bych Vás chtěl upozornit na připravované akce v roce 2016.
Organizace hospodaří na devíti chovných a jednom sportovním revíru „Podháj“ dále na řece Úpě.
Činnost MO ČRS Havlovice byla v loňském roce zaměřena na opravu sádek
u rybníku „Jindra“. Dále opravu a odbahnění chovného zařízení „Mostolinka“
v Radči, kde v jarních měsících musíme
dokončit zbývající potřebné práce, abychom již v letošním roce mohli toto zařízení použít na výrobu rybích násad.
Počasí loňského roku, ač bylo až příliš
teplé, velice vyhovovalo chovu ryb v našich zařízeních i jejich rozmnožování.
Teplé léto napomohlo velmi pěkným
přírůstkům ryb v našich rybnících. Tato
skutečnost se projevila při výlovu rybníku „Jindra“ 10. 10. 2015.
Bylo sloveno 4 828 kg ryb, z toho 3 621
kg kapra a 1 207 kg ostatní ryby. Od výlovu do konce roku 2015 bylo prodáno
506 ks kapra v celkové váze 1 154 kg. Zarybňovací plán nám ukládá vysadit do
revíru 14 q kapra a 5 q pstruha.

Oprava sádek u rybníka Jindra

Složení členské základny ke konci roku
2015:
celkem
574 členů
mládež do 15 let
41 členů
mládež 15–18 let 18 členů
ženy
48 členek
Připravované akce v roce 2016:
Březen – členská schůze MO ČRS Havlovice – 19. 3. 2016 v 9.00 hod. v KD
rybářská zábava 19. 3. 2016 ve 20.00 hod.
v KD
Červen – rybářský tábor pro naši mládež
ve Zdechovicích – 23.–26. 6. 2016
Září – olympiáda mládeže a žen – termíny budou upřesněny
Říjen – výlov rybníku „Jindra“ – 8. 10. 2016

Sumec z rybníka Jindra

Dále bych chtěl za sebe i za výbor naší
MO ČRS poděkovat za dlouholetou práci
našemu hospodáři panu Luďku Řezníčkovi, který v září 2015 oslavil 80 let svého
života, ale který už není mezi námi.
Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ
v Havlovicích za podporu naší organizace v loňském roce a všem složkám a občanům obce popřát hodně zdraví a štěstí
v roce 2016.
Petrův zdar
Ladislav Středa, předseda MO ČRS
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Z výlovu chovného rybníka Jindra
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ČINNOST MLADÝCH RYBÁŘŮ Z MO ČRS HAVLOVICE V ROCE 2015
V roce 2015 navštěvovalo kroužky
mladých rybářů 35 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 rybolovu.
Mezi nejoblíbenější schůzky patřil celodenní květnový lov na rybníku Podháj
se zázemím v chatkách naší organizace.
V červnu byl uspořádán čtyřdenní rybářský tábor na soukromém revíru ve
Zdechovicích nedaleko Přelouče, který je
mezi mladými rybáři také velmi oblíben.
Celkem se tohoto výjezdu zúčastnilo
18 dětí.
Po letních prázdninách se v měsíci září
již tradičně konaly závody mladých rybářů z kroužků naší organizace. Těchto
závodů se zúčastnilo 29 dětí. V říjnu byl
pro děti zajímavou podívanou výlov rybníku Jindra.
Na závěr děkuji sponzorům za jejich
příspěvky pro naši mládež. Jmenovitě to
jsou: Obec Havlovice, Svazek obcí Jestřebí hory, Jaroslav Řehák – Rybářské
potřeby Trutnov, Autoslužby MB Vítězná
– Kocléřov, BARO Úpice, Strko – Josef
Středa, Sezet Hajnice, Kovovýroba Pavel
Ficbauer Hajnice, Jaroslav Kroupa – Autoslužby Hajnice.
Poděkování patří také všem vedoucím
kroužků, kteří mládeži věnují svůj čas
a připravují pro ně všechny akce.
Pro rok 2016 se naše organizace zapojuje do akce Českého rybářského svazu
pro mládež „První povolenka v životě
zdarma“.
L. Vojtěch,
vedoucí mládeže MO ČRS Havlovice

Mladí rybáři na soukromém rybníku ve Zdechovicích nedaleko Přelouče

Kapr obecný patřil mezi časté úlovky

Vyhodnocení rybářských závodů
HAVLOVICKÉ NOVINY
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TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2015
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – MRAVENIŠTĚ...
TJ Sokol za pomoci úspěšného grantu
obce, obecní dotace, vlastních prostředků
i štědrosti sponzorů vybudoval mimořádné sportoviště nejen pro naše nejmenší. K loňské dominantě, obří nafukovací trampolíně, přibyla za nemalý
peníz 600 000,– Kč pirátská loď a kolotoč. A právě zmíněné tři atrakce odstartovaly nebývalý zájem dětí ze širokého
okolí. Výlety okolních, ale i vzdálenějších
školek i školních tříd se v areálu střídaly
v dopoledních hodinách, aby odpoledne
využívala hřiště místní školka a družina.
Také o víkendech, při mnoha sportovních i firemních akcích a prázdninových
táborech, se loni pomyslné dveře areálu
netrhly. Havlovický sportovní stánek tak
zvýrazňuje vysoký kredit naší obce v širokém okolí. A co bylo obzvlášť potěšující? Že je mezi návštěvníky stále více
našich občanů! Budeme rádi, když letos
přijdou i ti, kteří dosud areál pouze míjeli. Zde bych chtěl poděkovat všem pozitivně naladěným návštěvníkům – byla
Vás drtivá většina a to se vždy dobře pracuje. Našlo se i několik vždy nepokojených, ale těch bylo skutečně jen pár, těm
se nelíbí v naší obci téměř nic. Areál dostal v uplynulém roce také několik „kopanců“ od převážně místních puberťáků,
ale hříšníci byli vypátráni, nemalé škody
zaplaceny, tak snad bude opět klid.
I letos budeme pořádat tradiční každoroční akce, jen číslovky ročníků se
mění. Opět se můžeme těšit na pochod
Václavice–Havlovice, který loni doznal
řadu pozitivních změn, fotbalové turnaje
HAPO, HAPOSTAR a SUPERHAPOSTAR, turnaje ve volejbale i plážovém,
dále v nohejbale, streetballu a nebudou
chybět ani dlouhodobé akce ve fotbale,
tenisu, pinpongu a minigolfu. Také vyjížďky šlapeťáků budou pokračovat i nadále. Budeme moc rádi, když se do sportování nebo i do pořádání jednotlivých
akcí zapojí co nejvíce havlováků. Pro
dříve narozené bude opět velice oblíbená
olympiáda a pokud bude příznivá zima,
počítáme s karnevalem na ledě, bruslením a hokejem. V případě dostatku sněhu bude v provozu běžecké kolečko pro
milovníky bílé stopy. Poslední den v roce
je letitou tradicí silvestrovský běh.

TĚLOCVIČNA, UBYTOVNA
– BÝVALA TO PĚKNÁ „RUINA“...
Cvičení probíhá vždy od podzimu do
jara, cvičí rodiče s dětmi, mladší a starší
žactvo a ženy. Tělocvičnu využívají také
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Dech beroucí vystoupení provazochodce nad Úpou při slavnostním otevřením dětského hřiště

Nové herní prvky na dětském hřišti
nohejbalisti, spolek Šlapeto, skauti, mladí
hasiči a několik zájmových skupin nejen
z Havlovic. Naopak naši volejbalité jezdí
hrát do Velkých Svatoňovic, kde mají odpovídající podmínky pro hru. Tradiční
zimní turnaje pořádají stejně jako nohejbalisti v kulturním domě... Naše tělocvična nám ale loni připravila další
nemilé překvapení v podobě opadávajícího stropu!
Ten budovala zhruba před 30 lety
okresní firma „Mankostav“ a zřejmě zapomněla důkladně prostříknout tehdejší
mastné hurdisky, než začala dávat omítky.
Nové podhledy na stropu tak přijdou
na 180 000,– Kč. Částku 150 tisíc pokryje

obecní dotace. Tato budova se musela
nejdříve odkoupit od původních majitelů, dále se postupně rekonstruuje.
Začalo se izolací zdí v tělocvičně, následovala nová palubovka, okna, dveře,
šatny, sociálky a další nekonečné úpravy
a opravy – voda, elektřina, odpady, částečně střecha. To vše už přišlo na více než
2 a půl milionu. A co budovu ještě čeká?
Mimo zmiňovaného stropu výměna dalších dveří a oken, zateplení a fasáda,
oprava další části střechy a nekonečný
boj s vlhkostí.
Bohužel prostor v tělocvičně zůstane
už stejný – nevyhovující pro míčové
(pokračování na následující straně)
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...TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2015

Přestřižení pásky při slavnostním otevření dětského hřiště

nejlépe také na dlouhou trať. Jsem přesvědčený, že areál je v dobré kondici, díky
svědomité obsluze funguje i prodejní stánek – moc děkuji všem, kteří se na jeho
chodu podílejí. Moje práce se netýkala
jen provozu, ale zajišťoval jsem i propagaci. V průběhu roku jsem vždy navštívil
několik desítek obecních úřadů, školek,
škol, zájmových organizací a firem.
V drtivé většině jsem slýchal samá pozitiva typu „jo vy v Havlovicích, vy se máte,
u vás všechno funguje, vám můžeme jen
závidět. Jak a kdo to vůbec všechno dělá
a že se u vás koná tolik různorodých
akcí?". Mnohdy to bylo na dlouhé a pro
mě zajímavé povídání. Podobná slova,
která se obdivně vyjadřovala o naší obci,
jsem slýchal denně i od cizích návštěvníků areálu. Tato pochvalná slova mě zní
v uších nyní každých čtvrt roku, když odcházím z kulturáku z veřejného zasedání,
kde část večera poslouchám od některých zastupitelů, co všechno je v naší vesnici špatně. Je mi z toho smutno, když
vidím, kolik lidí v obci stále něco tvoří
a že jsou i tací, co raději jen boří...

DĚKUJI, DĚKUJI, DĚKUJI...

Dětského dne se zúčastnilo téměř 200 dětí
(pokračování z předchozí strany)

sporty... A tak vzpomínám na hlasování
zastupitelstva v roce 2007, které veřejným
hlasováním výstavbu sportovní haly dostatečně nepodpořilo, přestože dotace
byla velmi vysoká. Studie nádherné haly
tak zůstala u starosty v šuplíku... Jedno
pozitivum ale nákup budovy přeci měl.
Přestože už stála tolik peněz a bude potřebovat další, máme v ní nyní slušně vybavenou i naplněnou ubytovnu. To vše by
ale nebylo, pokud by v čele Sokola nebyl
už deset let Jarda Balcar, který je mistrem
nejen v získávání dotací, ale svojí neutuchající aktivitou dokázal všechny práce
v této budově ukočírovat a ubytovnu také
HAVLOVICKÉ NOVINY

slušně naplnit. Ze zisku tak pokryjeme
část nákladů na provoz a případné další
investice. Ty se nevyhnou v dalších letech
ale ani našemu areálu.

SPORTOVNÍ AREÁL – JEDEN
BY SE NENADÁL...
Čas letí jako splašený kůň a po čtyřiceti letech mého působení – původně
na hřišti za školou, nyní ve sportovním
a dle někoho dokonce ve všesportovním
areálu, nejdříve brigádně, potom na částečný a nyní na plný úvazek, nadešel čas
řečeno sportovní terminologií předat pomyslný štafetový kolík dalšímu běžci,

všem cvičitelkám i cvičitelům, kteří pod
mnohaletým vedením Yvony Friebelové
i loni okupovali s dětmi stupně vítězů
na závodech. Z okrskových, okresních
i krajských závodů v Úpici, Trutnově,
Hořicích a Jičíně vybojovaly celkem 14
medailí, z toho 6 zlatých!! Tradiční oblíbenou předvánoční akcí jsou pro děti
také čertoviny. Další v řadě nepostradatelných je Zdeněk Honzera a zakoupení
vzduchové trampolíny byl další z jeho geniálních nápadů. Také při jeho moderování fotbalových turnajů jsou jeho hlášky
a znalosti bezkonkurenční.Velké poděkování patří i naši „paní babišové“ ministryni financí v podobě Hany Čápové
za profesionalitu a trpělivost. Především
spolu jsme bojovali na kordy každý rok
o sokolský rozpočet. I to je dnes už pouze
úsměvná historie.
Největší poděkování patří Jardovi Balcarovi, kterého by si nejen havlovičtí sokolící měli vážit, neboť bez jeho znalostí,
píle a pracovitosti by NIKDY Sokol nebyl
tam, kde je nyní. A to mi věřte na 100 %,
i když ne všichni budete souhlasit se
vším, co jsem ve své zprávě napsal. Mimořádné poděkování patří i našemu
vodníkovi. Řada našich občanů nemá
zdání, jak je Jarda Dufek nepostradatelný a v současné době i nenahraditelný.
(dokončení na následující straně)
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...TJ SOKOL...
(pokračování z předchozí strany)

Nesmírně populární osobnost, účastníci
našich akcí ho stejně jako my máme moc
rádi, je to zkrátka skvělý člověk. Děkuji
také Aleně, že tu pomyslnou káru se
mnou stále tlačí a všechny fotbalové turnaje si bez ní v současné době nedovedu
představit. Má to prostě v malíku. Další
velké poděkování je pro obecní úřad,
kde starosta, místostarosta i většina zastupitelů velmi pomáhají rozvoji sportu
v obci. Rád bych poděkoval i Davčovi
alias Dřevákovi, na kterého se také můžu
kdykoliv spolehnout. Poděkování patří
také všem dalším desítkám lidiček za
pomoc při sportovních akcích a nebo
třeba když se jen tak zapojí do úklidu
sněhu na kluzišti.

Při budování chodníku byl na přilehlé polovině komunikace položen nový asfaltový kryt

NÁPADY JSOU STÁLE
– SOKOL JEDE DÁLE
• generální oprava asfaltové plochy kluziště – v létě využívat jako dopravní
hřiště,
• nový efektivnější způsob kropení kluziště, i když zapojení hasičů, jako letos,
je vždy velkou pomocí
• využití správní budovy i v zimních
měsících – vytápění – tepelné čerpadlo
? hodilo by se i do tělocvičny a ubytovny
• ohřev vody v letních měsících – solární panely – ve správní budově i ubytovně
• umělé zavlažování na hlavním fotbalovém hřišti
• drenáže na vedlejší travnaté ploše
• vybudování venkovní tělocvičny
• a možná i jednoduchý bazének na docela solidní a bezpečné ošplouchnutí –
funguje to v Dobrušce
• i řeka by se dala trochu upravit k vodním radovánkám, pokud bude v řece
ještě nějaká voda...

Úprava štěrkové komunikace kolem Tylova paloučku

NAŠE ČLENSKÁ ZÁKLADNA
MÁ TÉMĚŘ 200 DUŠÍ
MOŽNOSTI JSOU VELIKÉ,
ANIŽ TO KDO TUŠÍ...
Kdo má skutečný zájem podílet se na
činnosti Sokola při některých akcích,
kontaktujte členy výboru. Kdo má málo
času, přijďte si i přesto občas zasportovat.
Více o činnosti TJ na
www.havlovice.cz/sokol

Miloš Tohola
místopředseda TJ a správce areálu
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Nový nosič kontejnerů s hydraulickou rukou a kontejnerem
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STREETBALL CLUB TJ SOKOL HAVLOVICE

Společné foto – Májový streetballový turnaj 2015
Zdá se to být k neuvěření, ale již patnáct let je součástí naší tělovýchovné jednoty streetballový klub. Říkáte si, co to
vlastně je ten „strýt“? K jakému sportovnímu odvětví to asi patří? Máme na to
tady vůbec vybavení? Nebo jste sportuznalí a máte hned jasno? Ať tak, nebo tak,
malé objasnění jistě neuškodí…
Streetball je pouliční forma basketbalu
– takže vybavení nám opravdu neschází.
Navíc se hraje pouze na jeden koš – náš
areál nám jich vlastně poskytuje přehršel… :) Hrají proti sobě tříčlenná družstva. Oproti klasickému basketbalu je hra
mnohem kreativnější, hráči se doslova
předhánějí v tom, kdo koho obehraje
lepší fintou či parádičkou. Nejrůznější,
někdy až kouzelnické triky, předvádějí
ti nejlepší hráči jeden za druhým. Co je
však nejdůležitější, tato hra je od svého
prvopočátku prodchnutá myšlenkou fair
play. Hraje se velmi často bez rozhodčích,
záleží jen a jen na hráčích, v jakém duchu
bude zápas odehrán.

A věřte, nebo ne, uspořádali jsme přes
tři desítky turnajů a jen ve výjimečných
případech jsme se setkali s porušením
tohoto nejzávaznějšího sportovního pravidla. Pakliže byste se chtěli našich turnajů zúčastnit, ať už jako hráči či jako
diváci, vězte, že se konají vždy v květnu
(Májový streetballový turnaj) a v září
(Memoriál svatého Václava ve streetballu).
První turnaje byly pořádány pouze pro
neregistrované hráče, aby si mezi sebou
mohli porovnat síly nadšenci, kteří si
chodí zaházet na koš spíše rekreačně. Postupem času se tato základna začala stále
zmenšovat, a tak jsme turnaje otevřeli
i registrovaným sportovcům. A ejhle,
jednotlivé zápasy začaly nabírat na herní
kvalitě. Sjíždí se sem teamy z blízka
i z dály. Většinou jsou to již „staří známí“,
občas však zavítají i nováčci, kteří hru
okoření novými triky a dovednostmi.
My jsme jen a jen rádi, že naše domácí
družstvo – Lvíčata – které stálo u zrodu

našeho klubu a před pěti lety převzalo
pořadatelskou štafetu od Jéni Balcara,
dokáže i v tak velké konkurenci obstát
a umisťovat se na medailových pozicích.
Zájemcům o podrobnosti z našich
akcí doporučuji kliknout na webové
stránky TJ Sokol Havlovice, sekce Streetball. Zde můžete najít tiskové zprávy, přehledy dosavadních vítězů jednotlivých
turnajů a samozřejmě také zajímavé fotografie. Případně se můžete stát našimi
fanoušky na Facebůčku ve veřejné skupině nesoucí název našeho klubu.
Věříme, že i v dalších letech nebude
v havlovickém areálu o streetball nouze.
Držte nám pěsti! :)
Petra Nývltová

TJ Sokol Havlovice
vypisuje výběrové řízení
na

správce
sportovního
areálu
nástup: 1. 6. 2016
Bližší informace podá
osobně Jaroslav Balcar,
předseda

tel. 777 005 790
Lvíčata (Martin Kejzlar, Jan Nývlt, Petra Nývltová, Monika Friebelová)
HAVLOVICKÉ NOVINY
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...HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ O.S.

HSMK o.s. je sportovní organizace zaměřená na fotbalové soutěže a turnaje.
Naší prací je udržovat tradiční turnaje
a pokud možno i nové vytvářet. Mezi
nejnáročnější s 27letou tradicí se nám
daří udržovat Havlovickou Tropical ligu (HTL) v malé kopané pro mužstva
z Trutnovského a Náchodského okresu.
Jen v této soutěži letos proběhlo 18 kol,
144 zápasů na 9 hřištích. Rozrostla se
nám i senior liga (hráči nad 40 let) o jeden tým na celková 4 mužstva, která sehrála v osmi kolech 24 zápasů. V těchto
obou ligách nastupuje téměř 350 hráčů,
kteří jsou členy našeho svazu.
V lednu jsme pořádali v úpické tělocvičně ZŠ Bří Čapků již 18. ročník Úpského poháru v halové kopané, kterého
se účastnilo 7 mužstev.
V červnu jsme uspořádali Ligový
pohár opět v rámci kvalifikace HAPO za
účasti devíti mužstev.

V září jsme společně s MAS Království
Jestřebí hory a dětským parlamentem
uspořádali 3. ročník sportovního dne,
který se skládal z fotbalového turnaje žáků
a sportovního trojboje – minigolf, plážová
přehazovaná a streetball. V obou soutěžích zvítězili žáci ZŠ Úpice Lány, kterým
gratulujeme. Zúčastnila se 4 školní družstva z Úpice, po jednom ze Rtyně, M. Svatoňovic a Radvanic. Tento turnaj měl opět
obrovský ohlas mezi všemi 240 účastníky.
Jako nováček v našich soutěžích se
uchytil a snad i zakořenil již 2. ročníkem
Žákovský turnaj malé kopané starších
a mladších žáků z místních čtyř škol.
Na konci sezóny v listopadu jsme se
pravidelně sešli v havlovickém kulturním
domě a uspořádali v něm slavnostní vyhlášení celoročních soutěží. Součást galavečera byla jako vždy i bohatá tombola
a raut připravený od našeho partnera
restaurace Tropical Č. Skalice. Večer obohatila několika vystoupeními taneční
skupina Balare ze Rtyně v Podkrkonoší
a náchodský kouzelník Tommy.
Na rok 2016 plánujeme:
• 19. ročník Úpského poháru v sálové
kopané (30. 1. 2016)
• 28. 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)
• 6. ročník Ligového poháru pro hráče
HTL (19. 6. 2016)

• MČR v malé kopané (9. – 10. 7. 2016)
• 4. ročník Žákovského turnaje pro
školní děti z regionu (9. 9. 2016)
• 4. ročník Sportovního trojboje pro
školní děti z regionu (9. 9. 2016)
• 2. ročník Žákovského turnaje mladších a starších žáků z úpických škol
(21. 9. 2016)
• slavnostní zakončení všech sportovních soutěží v KD (19. 11. 2016)
Největší sportovní akcí pro nadcházející rok je uspořádání Mistrovství republiky v malé kopané pro 20 nejlepších
fotbalových týmů z celé České republiky,
které proběhne v červenci. Získání tohoto MČR je pro nás čest i zároveň ocenění, které nám svěřila Asociace malé
kopané ČR.
Za výbor Havlovického svazu malé
kopané o.s. bych chtěl již tradičně poděkovat za podporu obci Havlovice, MAS
Království Jestřebí hory, Královéhradeckému kraji a Asociaci malého fotbalu
ČR. Zároveň děkujeme TJ Sokol Havlovice o.s. za možnost pronájmu místních
sportovišť, dále kolegům z výboru svazu
a také všem kapitánům, kteří udržují
chod jednotlivých týmů.
Další informace, fotografie, tabulky,
tiskové zprávy atd. najdete na našich
webových stránkách
www.havlovickaliga.webnode.cz
a letos nově i na Facebookových stránkách pod názvem našeho svazu.
Jaroslav Kocián, předseda
Havlovického svazu malé kopané o.s.

Finálový den HAPO - vlevo fotbalový reprezentant Ruda Skácel,
u míče Martin Kruliš,několikanásobný vítěz HAPO

Vítězný tým Havlovické Tropical ligy – FC Barchovan Libňatov

Žákovský turnaj v malé kopané – vítězný tým ZŠ Úpice Lány

Žákovský turnaj v malé kopané
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JK HUBERT A ROK 2015
Rok 2015 v JK Hubert začal tradičně
jezdeckým plesem. Jeho třetí ročník se
konal v Úpici v městském sále 14. 2. a opět
bylo vyprodáno.
Výroční členská schůze proběhla 17. 4.
2015 v klubovně na městském úřadě.
Sešlo se všech devět členů.
19. 4. 2015 se uskutečnila společná
jarní vyjížďka, tentokrát přes Barchoviny
do Křižanova se zastávkou ve Slatině a po
Panské cestě kolem havlovického rybníka
zpátky domů.
Díky dotaci od obce Havlovice jsme si
během roku mohli pořídit nové skokové
i vozatajské překážky. Dřevo na výrobu
těch skokových jsme si v rámci brigád
sami vytěžili v lese, břevna očistili od
kůry a natřeli. Materiál na výrobu vozatajských průjezdů jsme nakoupili a překážky vyrobil Miloš Peterka st.
Během prázdnin každoročně pořádáme akci pro děti. 8. srpna jsme to pojali jako „dobrodružnou“ jízdu za pokladem. Děti, v sedlech nebo na vozech,
vedly celou výpravu podle „mapy pokladu“. Při správném splnění úkolů, které na
ně cestou čekaly, dostaly indicie, které
jim pomohly se v mapě orientovat. Po
nalezení a rozdělení pokladu si ještě užily
večerní táborák.
Tradiční Hubertova jízda se uskutečnila 3. 10. Letos bylo nutné, aby všichni
účastníci doložili, že jejich koně podstoupili veterinární vyšetření na infekční anemii koní s negativním výsledkem. Toto opatření sice některé potencionální účastníky odradilo, ale i tak
byla účast velmi slušná. Na tomto místě
bych opět chtěla poděkovat ZS Svobodné, a.s. za vstřícnost stejně jako
ostatním majitelům a uživatelům pozemků, kteří nám umožnili vjezd na
svoje pozemky.

Pořadatelé tradičního Plesu jezdců, chovatelů a přátel koní

Členové spolku JK Hubert cestou k Pernštejnu

Liška při Hubertově jízdě
HAVLOVICKÉ NOVINY

24. 10. se konal výlet na Vysočinu.
V Rožné jsme si po výborné snídani,
která zde pro nás byla připravena, prohlédli moderní zemědělský podnik pro
výkrm telat. V Bystřici pod Pernštejnem
jsme navštívili Centrum Eden, kde nás
provedli novým moderním areálem stájí,
shlédli jsme ukázku výcviku. Potom jsme
si zde prošli i horáckou vesnici – jednotlivé chaloupky s představením různých
řemesel a panský dvůr s expozicí panského bydlení, pivovarem, lékárnou a zemědělským muzeem. Dále naše cesta
vedla do Domanína k panu Slavíčkovi,
který nám předvedl koně ze svého chovu.

Poslední zastávkou byl hrad Pernštejn.
Pro rok 2016 máme v plánu uspořádat
13. 2. již 4. Ples jezdců, chovatelů a přátel
koní, tentokrát v kulturním domě v Havlovicích, v létě opět nějakou akci pro
děti, v září výlet na výstavu v Lysé nad
Labem a 1. 10. Hubertovu jízdu.
Poděkování patří Svazku obcí Jestřebí
hory a obci Havlovice za finanční podporu naší činnosti. Děkuji i všem ostatním sponzorům. Členům i ostatním,
kteří nám pomáhají, děkuji za jejich
práci.
Za JK Hubert
Jana Prouzová
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ODDÍLOVÁ ČINNOST SKAUTŮ V ROCE 2015
Po lednové registraci náš oddíl měl
celkem 39 členů, včetně vedoucích. Jednotlivé družiny zůstaly stejné – Kanci
(starší skauti), Mravenci (vlčata), Medvíďata (vlčata a světlušky), Chobotnice
(starší skautky) a Ježci (vlčata a světlušky). V průběhu roku jsme přišli o několik členů, zejména starších dětí. Podařilo se nám ale získat nováčky – i včetně
předškolních dětí. Ve vedení oddílu působili Ondřej Paták, Aneta Patáková,
David Vlček, Vojtěch Gazda a Alena Pavlová.
Jelikož se snažíme neustále zvyšovat
kvalitu výchovy u dětí, tak se naši vedoucí vzdělávají na kurzech nejrůznějších úrovní. V roce 2015 to byl i Vojtěch
Gazda (Losna), který se zúčastnil rádcovského kurzu Žirafa v Hostinném.
Dále se pak kvalitních a obtížných kurzů
zúčastnili David Vlček (Veverka) a Ondřej Paták (Páťa). U Veverky se jednalo o Čekatelský lesní kurz Corda, který
úspěšně ukončil čekatelskou zkouškou,
a Páťa zakončil vůdcovskou zkouškou
Vůdcovský lesní kurz Quo vadis a také
složil zkoušky zdravotnického kurzu.
Všechny družiny se scházely nezávisle
na sobě a pravidelně, jednou týdně. Při
nejrůznějších programech využívaly oddílové klubovny na obecním úřadě nebo
široké okolí. Například družina Kanců
pomáhala s pracemi na hradě Vízmburk.
Kromě družinových schůzek byly pořádány i schůzky oddílové, kdy se sešly
všechny družiny a společně pak trávily
čas smysluplnými aktivitami. Jsme velmi
rádi, že v poslední době na akcích máme
velkou účast a že se členům v oddíle líbí.
Ze společných akcí můžeme uvést Vynášení zimy v březnu, Igelitiádu – sbírání
odpadků podél řeky Úpy v rámci Dne
země nebo tradiční letní tábor Pod Mu-

Junáci na zřícenině hradu Vlčinec
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floním kopcem v Ruprechticích, který byl
pořádán společně s celým naším střediskem ve Rtyni v Podkrkonoší. V průběhu
celého roku jsme pečovali o Regnerův
pomník U Mandle. S novým školním
a skautským rokem jsme díky kurzům od
října začali pracovat podle nového stanoveného plánu a cílů. První podzimní
celoodílovou akcí byla trochu netradičně
pojatá víkendovka. Tu pro nás připravila Kateřina Matysková (Kachnička) ze
skautského střediska v Červeném Kostelci, kterou jsme dosud vůbec neznali.
Jednalo se o takzvanou „Výměnu vůdců“,
která byla součástí VLK Quo vadis. Při
této akci si dva cizí účastníci kurzu vyměnili na víkend své oddíly a pro spřátelený oddíl připravili kompletně celý
program a zajištění celé akce ze všech pohledů. Páťa tak připravil program pro
2. dívčí oddíl červenokosteleckého střediska. Práce s cizími dětmi, navíc s odlišnými věkovými kategoriemi i pohlavím
byla na obou stranách velice obtížná, ale
obohacující a velmi prospěšná zkušenost.
Naše děti tak strávily víkend v Červeném
Kostelci v duchu Zimních olympijských
her. Část členů oddílu prožila na vlastní
kůži 14. listopadu souboj mezi Losnou a
Mažňákem na skautské hře Stínadla ve
Dvoře Králové nad Labem. O týden později jsme se společně setkali na Losnou
pořádané oddílové schůzce v Havlovicích. Prosinec a blížící se konec roku pro
nás nebyl impulzem k ukončení aktivit.
Ba naopak. Aneta Patáková (Kyti) si pro
nás připravila skvělou Vánoční schůzku,
při které jsme měli možnost budovat
naše vzájemné vztahy, strávit společně
předvánoční čas a obdarovat lesní zvěř
v krmelci. Zde vznikla tradice „Když jdu
někam do přírody, vždy s sebou zpátky
vezmu to, co tam nepatří“, o které věříme,

Kanci při brigádě na Vízmburku
že bude i nadále pokračovat. Na štědrý
den jsme tentokráte v hojném počtu obsadili kapličku, kam jsme společně přinesli Betlémské světlo. Pět členů z našeho
střediska (včetně Veverky) mělo čest být
součástí oficiální výpravy skautů z ČR,
která se zúčastnila slavnostního ceremoniálu předávání světla ve Vídni. Úplně
poslední akcí roku 2015 byla původně
plánovaná výprava na Junáckou vyhlídku
do Broumovských stěn, ze které nakonec
kvůli zpoždění vlaku a nenavazování
spojů sešlo. Místo toho jsme se však jako
alternativní plán pustili do hledání ztraceného hradu Vlčince u Police nad Metují – byť s jiným cílem, ale stejnou chutí
jsme si výpravu skvěle užili.
Všechny články, fotografie a další informace průběžně uveřejňujeme na oddílových stránkách
http://www.junak-havlovice.estranky.cz.
Za 3. oddíl Medvědi Havlovice Ondřej Paták

Společné foto na skautském táboře v Ruprechticích
HAVLOVICKÉ NOVINY

JAKÝ BYL ROK 2015 VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ?
Hned první týden v lednu napadlo
trochu sněhu a my stavěli sněhuláky a dělali závody ve sněhové stopě. Bohužel
sníh nevydržel. Chodili jsme do sauny,
někteří jezdili na lyžařský výcvik a poznávali naši Zemi, vyráběli jsme zeměkouli – využívali jsme knihy, encyklopedie, časopisy a internet. Zajímavá byla
i soutěž o lidském těle. Vyráběli jsme
„ŠAŠKY“ pro budoucí prvňáky. Začátkem února napadlo znovu trochu sněhu,
byl i mráz a my ho využívali na pekáčování na „Kociáňáku“, bruslení a hry na
sněhu. Loutka pro nás byla inspirací na
krátké příběhy, hrané dětmi. Plážová
party byla sice v zimě, ale my jsme si to
moc užili ve školní družině. Soutěžili
jsme v družstvech a na závěr byla diskotéka. V březnu kromě velikonočních
výrobků si Štěpán HANL vysloužil
roli „Družinového krále v piškvorkách“.
A tento měsíc také skončila sauna. Rozloučili jsme se a poděkovali pí. Kopecké
a vyrobili jí malý dárek za to, že se o nás

Školní družina na Picimberku

Nejstarší děti ve školní družině
HAVLOVICKÉ NOVINY

Od září navštěvuje školní družinu celkem 27 dětí
pěkně starala. V dubnu se děti naučily háčkovat řetízek, starší pak krátké
a dlouhé sloupky. Z háčkovaných pruhů
jsme sešívali kytičky pro maminku jako
dárek. Moc se nám práce dařila a maminky byly překvapené, co jejich děti
umí vyrobit. Povídali jsme si o pohádkách, příbězích, rozeznávali skutečnost
a na závěr uspořádali soutěž v družstvech
„ Hádej, z které jsem pohádky?“ Vítězem
se stalo družstvo Valči Čepelkové a Káti
Krumpholzové. Na konci měsíce nesměl
chybět čarodějnický lektvar a soutěže
v tělocvičně. Hráli jsme golf, jeli na exkurzi do Úpice na Policii ČR, kde nás
mile a trpělivě provázel pan Kudrnáč.
Den dětí jsme oslavili již tradičně Velkým
člověče, nezlob se. Každé dítě si vyrobilo
ŠAŠKA na lentilky. A už tu byl poslední
měsíc a s ním i závody na koloběžkách,
barvení triček, nácvik baletu „Labutí jezero“ pro čtvrťáky. Loučení bylo veliké,
neboť nám odcházelo do jiných škol
12 dětí. Loučením, soutěžemi, diskotékou a spaním ve školní družině jsme
ukončili školní rok. Věřím, že na nás
budou čtvrťáci vzpomínat i na to, co jsme
společně prožili. Kromě těchto aktivit
jsme chodili do přírody, poznávali okolí,
využívali areál TJ a přečetli hodně knih
na pokračování – např. Ze života rodiny
Horáčkovy, Kluk v sukních, Babičku
a Šest holek v akci.
A bylo tu září. Do první třídy nastoupilo 10 nových prvňáčků Seznamovací
hry nám pomohly k vzájemnému seznámení, poznávání, adaptabilitě na nové
prostředí a zapojení do kolektivu. Prvňá-

ci si vyrobili družinového motýlka, ostatní náramky pro kamaráda. Celkem je
od září v družině 27 dětí. Na podzim
jsme sbírali přírodniny a houby. Bohužel nerostly, proto jsme si odnášeli z lesa
vždy něco jiného. Z listů jsme vyráběli
různé obrázky, učili se např. růžičku z javorových listů. Děti se již těšily na podzimní bramborové závody. Vítězi se stali
David Švrčina, Štěpa Smékal, Sába Kábrtová a Adam Horák. Soutěž letos proběhla po třídách, proto jsou čtyři vítězové. Všem moc gratulujeme. Navštívili
jsme místní rybárnu a zjistili jsme, jaký
byl letošní rekordní úlovek. Protože
vůbec nerostly houby, museli jsme si je
vyrobit z papírů. Uspořádali jsme Houbařský pětiboj. Samozřejmě se soutěžilo
v družstvech, tentokrát vyhrálo družstvo
pod vedením Adama Horáka (A. Kopřiva, Linda Dibelková a Jeník Balcar).
Čas rychle plynul, začali jsme opět chodit do sauny, letos nás chodí okolo sedmnácti. A byl tu prosinec a s ním adventní
čas, vánoční besídka v kulturním domě,
nové ozdoby na stromeček a těšení na
Vánoce. Ježíšek přišel i do školní družiny
a byl opravdu štědrý. Děti poděkovaly
a slíbily, že se budou lépe starat o hračky
a řádně je uklízet.
Při školní družině funguje již druhým
rokem kroužek ŠIKOVNÝCH RUČIČEK. Jeho náplň je různorodá, zvláště od
září, kdy kroužek navštěvují holky od
2. do 6. třídy. Pokud máte zájem, můžete
nás pravidelně sledovat na webu školy.
Vychovatelka Lída
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NAŠE ŠKOLA V ROCE 2015
Zprávu o havlovické škole píšu v letošním roce již podeváté. Na rozdíl od předchozích 8 let se tentokrát ve škole
nestavělo. O prázdninách byl klid tak, jak
je tomu v jiných školách. Vždy jsem
shrnul veškeré akce, které škola pořádala,
či kterých se žáci zúčastnili. V letošním
roce bych rád popsal spíše aktivity menší
rozsahem, nicméně tradiční v životě naší
školy. Všechny tyto aktivity společně
s těmi významnými najdete na webu
školy v 52 aktualitách za rok 2015. Tak
například:
V úterý 20. ledna jsme se v rámci
prvouky, kde se učíme o lidském těle,
více věnovali problematice zubů. Připomněli jsme si zajímavou přednášku,
kterou pro nás připravily studentky stomatologie, poznali jsme složení a stavbu
zubu, druhy zubů a jak o zuby pečovat.
Mluvili jsme o vhodném výběru kartáčku, potravin (o škodlivosti coca coly)
a o důležitosti pravidelného navštěvování
zubního lékaře. Po preventivní návštěvě
u zubaře se mohou děti zúčastnit soutěže o zajímavé ceny. A co dokáží zdravé
zuby?.... Celou pusu rozsvítit....
Ve čtvrtek 5. února škola a školka
uspořádaly masopustní průvod. Už dopoledne jsme si školu vyzdobili masopustními draky a menší děti si vyrobily
veselé brýle a zvířecí masky. V 16 hodin
jsme se sešli na Králově kopci, kde jsme
za doprovodu harmoniky zatancovali
masopustní tanečky. Jako odměnu jsme
dostali sladké koláčky od selky. Průvod
pokračoval na most, kde jsme již tradičně
zatancovali Na havlovským mostě. Pak
jsme došli ke škole. Zde jsme zpívali
a tancovali na lidové písničky a zopakovali i ty masopustní. Pochutnali jsme si
na koblize a potom při veselých písničkách jsme na hřišti závodili v 5 rozmanitých disciplínách. Vyšlo nám to do setmění. Se sladkostmi v kapse jsme se
rozešli domů.
Ve středu 11. února se konal zápis do
naší školy. Dětí bylo hodně, proto jsme
zápis dětí rozdělili na dvě skupiny. A to
ještě jeden chlapec z Kanady se nedostavil. První parta sedmi dětí přišla se svými
rodiči v 16 hodin, druhá parta šesti dětí
v 17.30 hodin. Při plnění sedmi úkolů
dětem pomáhaly pohádkové postavičky
z řad třeťáků a čtvrťáků. Budoucí
prvňáčci se představili, zazpívali písničku, poznávali barvy, tvary, určovali
pořadí, vpravo, vlevo, dole, mezi, navlékali korálky, poznávali pohádky, hledali
rozdíly a ukázali svoji šikovnost v tělocvičně. Za vypracované úkoly děti dostá42

Vánoční zvonění v kulturním domě
valy dílky skládanky a po splnění posledního úkolu jim vznikl pěkný pamětní list
s obrázkem Křemílka a Vochomůrky.
Velkou radost dětem udělal dárek –
KLAUN – plný bonbónů. Důležité je, že
děti odcházely s úsměvem a do školy se
těšily.
V úterý 24. února proběhl na naší
škole výchovný koncert. Přednášející
nám pověděl o vývoji hudebních nástrojů
od pravěku až do dneška. Nejstarším hudebním nástrojem byl vlastně obyčejný
klacek. Děti zaujala výroba jednoduchých hudebních nástrojů – píšťalky
z kostí a beraních rohů, flétny z rákosu,
ze zkumavek naplněných voskem, nebo
trubky z hadice od pračky. Děti zaujaly
loutny a harfa, se zájmem poslouchaly,
jak jednotlivé nástroje zní a s chutí si
s pánem zazpívaly. Nakonec si žáci mohli
přes třicet hudebních nástrojů prohlédnout zblízka. Bylo to pěkné oživení hodin
hudební výchovy.
Ve čtvrtek 5. 3. jsme se byli podívat na
taneční akademii ZUŠ A. M. BUXTON
v úpickém divadle. Tancování osmi našich školaček a samozřejmě i vystoupení
ostatních se nám velice líbilo. Účinkující
jsme odměnili upřímným potleskem.
V pátek 6. 3. jsme navštívili výstavu
drobného zvířectva na Podrači. Zaujali
nás králíci, kteří měli svěšené uši, pruh
na hřbetě, králíci obří, velcí i ti maličcí,
holubi, kachny, krocan a mnoho druhů
slepic – zvláště ty, které dovedou hrát
i kopanou. Jedna chovatelka zadala dětem zajímavý úkol. Nejrychleji ho splnila
pozorná Terezka a Iva. Dívky dostaly od
chovatelů odměnu – magnet v podobě
králíka. Výstava nás všechny zaujala.

V pátek 20. března jsme pozorovali
celý průběh zatmění Slunce. Paní Anděla
Králová nám zapůjčila tři pozorovací
kartony se zatavenými svářečskými skly,
takže jsme se mohli na Slunce bezpečně
dívat. Před začátkem plaveckého výcviku
jsme se podívali, jak vypadá celé – pěkně
kulaté sluníčko. V bazénu jsme o přestávce zjistili, jak sluníčka ubývá a na
konci plavání jsme pozorovali vrchol zatmění. Při odchodu z bazénu jsme už
zase viděli, jak se sluníčkový kotouč zvětšuje. Pro děti to byl zajímavý zážitek. Na
další větší zatmění si musíme počkat do
roku 2026.
Ve středu 1. dubna naši školu navštívil kouzelník RENO. Nemohli jsme se
dočkat, až začne kouzlit. A pak to opravdu stálo za to. Nejdříve nás kouzelník naučil zaklínadlo a pak kouzlil s asistenty,
které si vybral z řad dětí i učitelek. A tak
se dětem objevovaly v ruce míčky, rozplétaly se zauzlované provazy, z rukávů
jim vypadávaly zlaťáky, měnily se karty...
Pak Reno vykouzlil za doprovodu hudby
barevná cédéčka, barevnou vodu, králíka,
holubičku, spojil šátky, nebo z rukavic
udělal šálku, chytal světélka... Všem se
nám to moc líbilo.
Ve středu 1. 4. se všichni sportovci naší
školy sešli v tělocvičně, aby se již tradičně
utkali o velikonoční kuřátko. Jak vybika
na jeden život dopadla? V 1. a 2. třídě byl
nejlepší ŠTĚPÁN SMÉKAL, ve 3. třídě to
byl ADAM HORÁK, ve 4. třídě zvítězil
VÍTEK BEKR a v celoškolním turnaji vyhrál PEPA ZIMA. Všichni hráči dostali
za snahu bonbónek a vítězové si pochutnali na čokoládovém kuřátku.
(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÉ NOVINY

...NAŠE ŠKOLA V ROCE 2015
(pokračování z předchozí strany)

ZŠ Bří Čapků každoročně vyhlašuje
výtvarnou soutěž Rozesmátý svět – tentokrát na dopravní téma. Děti se snažily
ze všech sil, aby se jejich obrázky porotě
líbily. Ve středu 13. 5. si pro diplom a odměnu jeli Pavel Job z 2. třídy, který za
svůj autobus dostal 2. místo. V kategorii
starších žáků získala 1. místo Vendula
Menšíková se svou meziplanetární dopravou a 2. místo Martin Spielberger se
svou lokomotivou.
Ve středu 13. 5. si žáci naší školy připravili pro maminky k jejich svátku besídku. 1. a 2. třída zahrála pohádku
Sněhurka. Třeťáci a čtvrťáci potěšili maminky a babičky pohádkou Chytrá horákyně. Na závěr za doprovodu flétny
a trianglu děti zazpívaly písničku a zarecitovaly básničky. Pak se rozběhly ke
svým maminkám s dárečky a přáníčky,
které vyrobily v hodinách pracovního vyučování. Věříme, že jsme maminkám
udělali radost.

Výlet do Hradce Králové. V pondělí
29. 6. jsme se všichni vydali na celodenní
výlet do Hradce Králové. Nejprve jsme
navštívili nově otevřené planetárium, kde
jsme si mimo jiné prohlédli noční oblohu, poznávali jsme známá souhvězdí
a velké hvězdy, planety, Slunce, naši galaxii a letěli jsme na Měsíc. Po naučném
programu jsme se šli odreagovat do Tonga, kde jsme se vyřádili na trampolínách,
skluzavkách, skákacích hradech, lezecké
stěně a na spoustě dalších atrakcí. Spokojení a příjemně unavení jsme se v 16 hodin vrátili domů.
Ve čtvrtek 22. října jsme si připomněli,
že budeme slavit státní svátek – vznik samostatné Československé republiky. Žáci
3. a 4. třídy si připravili pohádku od pana Čapka: Jak pejsek s kočičkou slavili
28. říjen. Zahráli ji jak pro své mladší
spolužáky, tak pro děti ze školky. Všem
se scénka moc líbila a šikovné herce diváci odměnili potleskem. Po tomto představení jsme se vydali k pomníku T.G.M.

do našeho nového parčíku. Pověděli jsme
si něco o událostech roku 1918, zazpívali
s naši hymnu a oblíbenou písničku pana
Masaryka – Ach, synku, synku.
V pátek 18. 12. 2015 jsme si zpestřili
třetí adventní týden vycházkou na Králův kopec. Královi nás pozvali do svého
vláčkového království. Pan Král má celou
místnost ve sklepě zařízenou jako na
výstavě mašinek. Na pohyblivém stole
s ovládacími panely se rozjížděly vlakové
soupravy, vlaky zastavovaly na nádražích,
projížděly tunely, přejížděly mosty, lokomotiva zastavila, když se na semaforu
rozsvítila červená, ve tmě vše svítilo. Děti
v krajině našly rybník, náš Králův kopec,
hrad, svatebčany před radnicí, myslivce na posedu, dřevorubce, obíhaly stůl
a stále nacházely nové a nové postavičky.
Dětem se tady moc líbilo, ani se jim nechtělo zpátky do školy.
Tak to byl rok 2015. A koho zajímá, jak
se ve škole máme, ať se přijde podívat.
Mgr. Jaroslav Balcar, ředitel školy

Děti při tradičním vynášení Smrťačky ze vsi

Ukázka hudebních nástrojů od pravěku po dnešek

Děti na návštěvě u hasičů

Slet havlovických čarodějnic

HAVLOVICKÉ NOVINY
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MATEŘSKÁ ŠKOLA HASTRMÁNEK

Vlajka naší mateřské školy
Ustálená rčení „historie se opakuje“
a „opakování je matka moudrosti“ mi přišla na mysl, když jsem se letos zamýšlela
nad tím, jak pojmout zprávu o činnosti
naší mateřské školy za rok 2015. Pročítala jsem si obsahy článků z minulých let
a v lednu 2012 jsem psala tento text:
„V úvodu našeho ohlédnutí přijměte srdečný pozdrav od naší, již bývalé, paní učitelky Šárky Šebkové. Na začátku léta 2011
se jí nečekaně rychle naskytla pracovní
příležitost přímo v místě bydliště, kterou
nakonec se smíšenými pocity přijala.“
Teď už vím, jak začít… V úvodu našeho ohlédnutí přijměte srdečný pozdrav
od naší, již bývalé, paní učitelky Jany Hájkové. Na začátku léta 2015 se jí nečekaně
rychle naskytla pracovní příležitost přímo v místě bydliště, kterou nakonec se
smíšenými pocity přijala. Do naší školy
Jana nastoupila v roce 2004 po absolvování Vysoké školy – pedagogické fakulty
v Hradci Králové. Jako družinářka zde
pracovala dva roky a poté odešla na mateřskou dovolenou. V srpnu 2012 se do
havlovické školy na tři roky vrátila jako
učitelka MŠ ve třídě předškolních dětí.
Nyní působí na prvním stupni Základní
školy Bratří Čapků v Úpici a je, podle jejích slov, spokojená tak, jako byla v Havlovicích. Popřejme jí tedy pevné zdraví
a stálý elán ve škole i v životě. Děkujeme
za její poctivou práci a těšíme se na další
shledávání. Na místo Jany Hájkové nastoupila od srpna 2015 mladá paní učitelka Adéla Galuščáková.
Po celý rok jsme se v naší školce snažili
průběžně obměňovat nebo modernizovat část vybavení, hraček a pomůcek pro
děti. Nejvýraznější byla asi výměna obložení a laviček ve vstupní chodbě školky.
Každodenní pravidelný režim MŠ jsme
doplňovali řadou různých jednorázových
akcí či pravidelně se opakujících aktivit.
Namátkou můžeme uvést dobrou spolupráci základní a mateřské školy při plaveckém a lyžařském výcviku, Havlovickém masopustu, Vynášení zimy ze vsi,
(dokončení na následující straně)
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Závěr Dne tatínků v mateřské škole

Naši lyžaři v Černém dole

Vánoční setkání bývalých a současných zaměstnanců školy.
Zleva stojí: Anděla Králová, Jana Hájková, Ludmila Wernerová, Radka Čápová, Hana
Prokopová, Pavel Dvořáček, Šárka Šebková, Pavlína Paulusová, Martina Králová,
Jaroslav Balcar a Irena Hejnová.
Zleva sedí: Věra Jarová, Libuše Kosinková a Jana Balcarová.
Zleva klečí: Eva Bekrová, Radka Sobotková, Adéla Galuščáková a Yvona Friebelová.
HAVLOVICKÉ NOVINY

...MATEŘSKÁ ŠKOLA HASTRMÁNEK
(pokračování z předchozí strany)

Rybičky – třída předškoláků na nové trampolíně

Žabičky – třída mladších dětí

Plavecký výcvik dětí z MŠ v Trutnově

Výlet s rodiči do dýňové ZOO ve Dvoře Královém n L.
HAVLOVICKÉ NOVINY

čarodějnickém průvodu, exkurzi na dopravní hřiště v Náchodě, školním výletě
do Hradce Králové (Planetárium, Obří
akvárium, zábavní centrum Tongo) a v neposlední řadě při velkém vánočním vystoupení s názvem „Vánoční zvonění“.
Obohacující je také spolupráce s mateřskými školami Libňatov a Suchovršice
v rámci sdružení SULIHARA. Při celoročním projektu „Bez práce nejsou koláče“ jsme podnikli řadu výletů a exkurzí.
Celý projekt vyvrcholil v červnu na suchovršickém hřišti. Při závěrečné akci,
kterou nám připravili studenti Gymnázia
v Úpici, si děti zopakovaly nebo rozšířily
své poznatky o povoláních a lidské práci.
Při odpoledním veřejném vystoupení pak
děti pro širokou veřejnost předvedly své
pohybové skladby. Velmi oblíbené jsou
z našeho pohledu také odpolední akce pro
rodiče a děti (Den matek, Den tatínků,
loučení s předškoláky, výlet do dýňové
ZOO apod.). Usuzujeme tak podle toho,
že stačí informace na nástěnce, několikadenní či několikatýdenní poctivá příprava
s dětmi a účast všech rodičů je téměř stoprocentní. To nás učitelky vždy velmi těší!
Také máme radost ze zájmu o keramický
kroužek, saunování, páteční „lesní školky“, výuku hry na zobcovou flétnu či logopedii. Poslední dvě zmíněné činnosti,
které nejsou ve všech školkách samozřejmostí, vyžadují od dětí, ale hlavně od rodičů také aktivní přístup a každodenní
individuální domácí práci. Jinak ztrácejí
smysl. Ale jak už bylo řečeno, také zde
platí, že: „Bez práce nejsou koláče“.
Mluvím-li o „koláčích“, ráda bych touto cestou poděkovala našim kuchařkám
a školnicím. Bez jejich každodenní a poctivé práce by škola ani školka nemohla
fungovat. A také srdečně děkujeme všem
subjektům či jednotlivcům, kteří nám
v roce 2015 pomáhali nebo naši školku jakkoliv podporovali. Velmi si toho vážíme.
„Historie se opakuje“ a „opakování je
matka moudrosti“. První odstavec článku
z ledna 2012 jsem již citovala v úvodu.
Dovolím si tedy ještě po čtyřech letech
z téhož článku odcitovat odstavec poslední:
„Dění, které s sebou přináší běh světa
a politiku našeho státu asi jen tak nezměníme. Ale havlovické klima, rozvoj obce a pohodový život v ní máme jen ve své režii. Buďme
tedy dobrými režiséry, táhněme více za
jeden provaz a začněme každý sám u sebe.“
Za celý kolektiv MŠ Vám přeji pevné
zdraví a spokojený rok 2016.
Yvona Friebelová
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ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2016
MÍSTNÍ POPLATEK
ZE PSŮ



Dle vyhlášky č. 3/2006 poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Havlovice. Poplatník
je povinen do 15 dnů ohlásit držení psa staršího třech měsíců.
Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa
100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
400 Kč
c) za prvního psa chovaného v bytovém domě
300 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě téhož
držitele
600 Kč
e) za prvního psa chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele chovaného v bytovém domě,
jehož držitel je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu
300 Kč
Poplatek je splatný k 31.březnu každého roku.

PLATBA
POPLATKŮ
Poplatek za odvoz a likvidaci domovního odpadu do 28. 2. 2016
Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2016
Poplatek ze psa do 31. 3. 2016
Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2015 –
30. 6. 2016 do 31. 7. 2016
Poplatek se platí na účet správce poplatku Obecního úřadu Havlovice:
✓ hotově na Obecním úřadě v Havlovicích
✓ převodem z účtu

POPLATEK ZA ODBĚR VODY
Z OBECNÍHO VODOVODU
Cena vody za odečítací období 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 je stanovena na 18,– Kč/m3.
Platba se provádí do 31. 7. 2016.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z účtu uvádějte
číslo účtu 35-1303696329/0800.

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

POPLATEK ZA ODVOZ A LIKVIKACI
DOMOVNÍHO ODPADU
Paušální poplatek za odvoz a likvikaci domovního odpadu je pro rok 2016 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 2016
byl stanoven na 1 500,– Kč.
46

Číslo účtu správce poplatku (Obec
Havlovice): 1303696329/0800 vedeného u ČS Trutnov. Variabilním
symbolem každého poplatníka je
číslo popisné nebo evidenční.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z účtu uvádějte číslo účtu
35-1303696329/0800.

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

HAVLOVICKÉ NOVINY

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2016
datum

název akce

kontaktní osoba

9. 1.
30. 1.
7. 2.
4. 2.
11. 2.
5. 3.
12. 3.
13. 3.
19. 3.
26. 3.
březen – červen
duben – říjen
10. 4.
30. 4.
7. 5.
7. 5.
8. 5.
14. 5.
14.–15. 5.
21. 5.
22. 5.
28. 5.
29. 5.
4. 6.
4. 6.
4.–5. 6.
5. 6.
12. 6.
17.–18. 6.
18. 6.
18., 19. 6., 25. 6.
26. 6.

Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice
Šipkohraní
Volejbalový turnaj v KD Havlovice
Masopustní pochod a karneval na ledě
Zápis do ZŠ
8. ročník Česko-moravský košt slivovice
Hasičský bál
Vynášení Smrťačky
Rybářský ples
Divadlo, KD
Jarní tenisová liga + liga ve čtyřhře
Havlovická Tropical liga (malá kopaná)
1. Havlovice minigolf Open
Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod
Otvírání sezóny na hradě Vízmburk
Májový streetball
2. Havlovice minigolf Open
Pochod Václavice–Havlovice
Pouťové atrakce ve sportovním areálu
Festival cyklistiky
Pouťová mše v kapli sv. Jana Nepomuckého
Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka
Dětský den ve sportovním areálu
4. mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou
Volejbalový turnaj
TYROLIT CUP
Dětský den na Vízmburku
3. Havlovice minigolf Open
Folklorní festiválek Hořičky
Úpění – nově – sportovní areál – Náchodec
39. r. fotbalového turnaje HAPO
Finále HAPO
divadlo: Noc na Karlštejně – Vízmburk
Český národní pohár AMF v kopané
4. Havlovice minigolf Open
Sportovní tábor TJ Sokol
Sportovní tábor TJ Sokol
HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let)
Podzimní tenisová liga + liga ve čtyřhře
Letní běh na běžkách
5. Havlovice minigolf Open
Beachvolejbalový turnaj
Pohádkový les – Tylův palouček
Olympiáda pro starší a pokročilé
Rybářské závody mládeže
Vízmburské slavnosti – Vízmburk
Žákovský turnaj v malé kopané MAS KJH
SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let)
6. Havlovice minigolf Open
Žákovský turnaj v malé kopané MAS KJH
Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj
Hubertova Jízda
Výlov rybníka Jindra
7. Havlovice minigolf Open
Galavečer v KD – vyhodnocení havlovické ligy v MK
Rozsvěcení vánočního stromu – park T.G.M.
Předvánoční představení dětí z MŠ a ZŠ v KD
Zpívání v kapličce – 14.00
Silvestrovský běh

Dvořáček P.
Vylíčil O.
Prokop M.
Balcar J.
Balcar J.
Mencl Z.
Dvořáček M.
Balcar J.
Kult M.
Dvořáček P.
Balcar J.
Tohola M.
Čáp S.
Dvořáček M.
Balcar J.
Nývltová P.
Čáp S.
Balcar J.
Dvořáček P.
Bárta L.
Dvořáček P.
Čáp S.
Dvořáčková M.
Kleňha T.
Prokop M.
Tohola M.
Balcar J.
Čáp S.
Mencl Z.
Tohola M.
Tohola M.
Tohola M.
Balcar J.
Kocián
Čáp S.
Balcar J.
Balcar J.
Tohola M.
Balcar J.
Andrš A.
Čáp S.
Kult M.
Grulichová Š.
Tohola M.
Vojtěch L.
Balcar J.
Kocián J.
Tohola M.
Čáp S.
Kocián J.
Nývltová P.
Prouzová J.
Hofman P.
Čáp S.
Tohola M.
Dvořáček P.
Balcar J.
Čepelková L.
Tohola M.

9.–10. 7.
10. 7.
10.–15. 7.
17.–22. 7.
30. 7.
srpen – říjen
13. 8.
14. 8.
20. 8.
27. 8.
1. 9.
3. 9.
4. 9.
8. 9.
10. 9.
11. 9.
21. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
9. 10.
19. 11.
27. 11.
11. 12.
24. 12.
31. 12.

HAVLOVICKÉ NOVINY

telefon
603558845
603104220
724761300
777005790
777005790
774854079
732266215
777005790
731552503
603558845
777005790
737141504
604702018
732266215
777005790
702014003
604702018
777005790
603558845
605210428
603558845
604702018
499784061
603493247
724761300
737141504
777005790
604702018
774854079
737141504
737141504
737141504
777005790
777583602
604702018
777005790
777005790
737141504
777005790
775611381
604702018
731552503
774868103
737141504
602181539
777005790
777583602
737141504
604702018
777583602
702 014 003
736765220
604429248
604702018
737141504
603558845
777005790
739408756
737141504
47

RŮZNÉ
Na OÚ u paní Dvořáčkové jsou ověřovány pravosti podpisů a listin
a byl zde spuštěn i provoz terminálu
Czech point.

POUŤ SV. JANA NEPOMUCKÉHO V HAVLOVICÍCH
22. 5. 2016
Městská hudba Úpice na Tříkrálovém koncertě

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
9. 10. 2016

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE
úřední hodiny:
Po 8.00–15.00 hodin
St 8.00–17.00 hodin
Kontakt:
starosta – tel. 499 784 061, 603 558 845
– e-mail: starosta@havlovice.cz
účetní – tel. 499 784 062
– e-mail: ucetni@havlovice.cz

Divadelní soubor Na tahu v komedii Nebe na zemi

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)
Třetí setkání zástupců havlovických spolků se uskutečnilo na Tylově paloučku
Vydává Obec Havlovice v nákladu 900 ks. Zpracoval Ing. Pavel Dvořáček, starosta obce. Schváleno radou obce dne 14. 1. 2016. Lito H. Krtičková, tisk V&H Print Hlávko s.r.o.

