
HAVLOVICKÉ
NOVINY ÚNOR 2007

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

Přehled realizovaných akcí v roce 2006

dokončení na str. 2

1.  Dokončení rekonstrukce
  sportovního areálu
-  vybudování hřiště na plážový volejbal, 

hřiště na minigolf se 14 jamkami, 
dětské hřiště, nové travnaté veřejně pří-
stupné hřiště 100x40 m, oplocení areálu, 
zámková dlažba od prodejního stánku 
k hlavní budově, terénní úpravy, výsadba 
okrasné zeleně.

-  vedení prací a jejich koordinaci zajišťo-
  vala TJ Sokol ve spolupráci s obcí
Finanční spoluúčast obce:  1 100 000,- Kč
Dotace z Krajského úřadu:     186 000,- Kč

2.  Výměna vodovodního řádu
-  původní železné potrubí, na kterém bylo 

v minulosti množství poruch bylo v úseku 
od Malé Strany po Havrdovy (cca 200 m) 
vyměněno za potrubí PVC Ø 90mm

-  došlo i k výměně 6 přípojek, na čtyřech 
  místech byla podvrtána silnice
Nejsložitější opravu v historii obecního 
vodovodu provedla obec svépomocí.
Celkové náklady: 200.000,-Kč

3.  Nová příjezdová komunikace
-  pro budoucí zástavbu 11 rodinných dom-

ků v lokalitě U Zvoničky byla vybudo-

vána štěrková komunikace v délce 240 m 
a šířce 6m

Celkové náklady: 600.000,-Kč
Dodavatel: Strabag, a.s.

4.  Rozsáhlá rekonstrukce vedení NN
a)  Odstranění vrchního vedení NN,
  veřejného osvětlení a rozhlasu
-  od trafostanice u Prouzů na Podhradí 

až po novostavbu manželů Švrčinových 
na Popluží v celkové délce 1200m bylo 
odstraněno nadzemní vedení NN včetně 
sloupů, došlo i k rekonstrukci veřejného 

osvětlení a rozhlasu včetně instalace 
nových stožárů a lamp

b)  Rekonstrukce vrchního vedení NN
-  od trafostanice u Peterků na Hořejším 

konci až po Prouzovy na Popluží došlo 
k výměně stávajícího nadzemního vedení 
NN za svazkový kabelový vodič, byly 
vyměněny některé betonové sloupy, nově 
bylo nataženo kabelové vedení veřejného 
osvětlení a rozhlasu, došlo k výměně 
lamp

Investor obou akcí: ČEZ Distribuce, a.s.
Spoluúčast obce: 225 000,- Kč

5.  Oprava povrchu cyklotrasy č. 4018
-  povrch místní komunikace vedené jako 

cyklotrasa od rybníka Jindra směrem na 
Ratibořice byl v délce cca 900m zpev-
něn zhutněným frézovaným asfaltovým 
recyklátem

Celkové náklady: 343 000,- Kč
Z toho dotace z Kr. úřadu: 200 000,- Kč

6.  Rekonstrukce parku T. G. Masaryka
-  stávající cestičky ze zvětralých pískov-

cových desek z lomu Krákorka byly 
nahrazeny dlažebními pískovcovými 
kostkami z lomu v Kocbeři, byl prove-
den bezbariérový vstup do parku, došlo 
i k úpravě zeleně

Akci provedla firma František Zelinka
Celkové náklady: 230 000,- Kč
Z toho dotace z Kr. úřadu: 40 000,- Kč

Celkový pohled na sportovní areál

Plán práce obce 
na rok 2007
Jedná se pouze o návrh. Konečná verze 
bude schválena na 1. veřejném zase-
dání zastupitelstva obce v březnu letoš-
ního roku. Z těch nejdůležitějších vybí-
ráme:
-  dokončení instalace tepelného čer-
  padla v Kulturním domě
-  vybudování asfaltové komunikace 

včetně odvodnění v nové zástavbě 
na Králově kopci

-  dokončení inženýrských sítí pro sta-
  vební parcely na Malé Straně
-  zahájení prací na instalaci tepelné-

ho čerpadla pro vytápění ZŠ a MŠ 
v případě dotace

-  spoluúčast na dalších úpravách
  sportovního areálu
-  oprava a nátěr střechy Kulturního 
  domu
-  vybudování nového oplocení 
  u kaple sv. Jana Nepomuckého
-  instalace dopravních zrcadel 
  a nových dopravních značek
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... přehled realizovaných akcí
pokračování ze str. 1

Ohlednutí
za rokem 2006
Rok 2006 by se nechal nazvat Rokem 
budování. Budovala se řada nových 
rodinných domků, budovaly se komu-
nikace, budoval se i náš sportovní 
areál. V lokalitě na Králově kopci již 
bylo postaveno všech 12 rodinných 
domků, některé byly i zkolaudovány. 
Také v lokalitě U Zvoničky se po 
vybudování přístupové komunikace 
rozběhla výstavba rodinných domů. Do 
konce roku tu vyrostly celkem čtyři. Na 
Malé Straně na stávajících šesti parce-
lách již dva domy stojí, další vyrostou 
v roce 2007.

Budování sportovního areálu, které 
započalo v roce 2005, výrazně pokra-
čovalo i v roce 2006. Během dvou 
měsíců zde vyrostlo hřiště na plážový 
volejbal, minigolfové hřiště se 14 jam-
kami, veřejně přístupné travnaté hřiště 
se základnou pro hasičské soutěže 
a nové dětské hřiště. Slavnostní ote-
vření se uskutečnilo 24. června 2006. 
Areál, který nemá v širokém okolí 
obdobu, si brzy oblíbila veřejnost. 
Denně zde mnoho menších i větších 
sportovců zápolilo v nejrůznějších 
disciplínách. Uskutečnila se zde i celá 
řada turnajů. Nový areál si pochvalují 
i naši hasiči. Konečně mají svůj prostor 
pro nácvik požárních útoků. Proto se 
v areálu mohla konat i soutěž v požár-
ním útoku hasičských družstev. Jednalo 
se o historicky první soutěž v dějinách 
naší obce.

 Jinak se dá říci, že poklidný život 
v naší obci nebyl v loňském roce naštěstí 
ničím vážně narušen. Jen v pondělí 7. 
srpna 2006 opět zahrozila řeka Úpa. 
Po nočních a celodenních vytrvalých 
deštích prudce stoupla. Svého maxima 
ve výšce 215cm dosáhla ve 14:20 hod. 
K ohrožení domů a mostů nedošlo. 
Naši hasiči museli zasahovat pouze 
při odklízení cca 20 stanů z junáckého 
tábora na plovárně naproti pile. Díky 
včasnému zásahu nedošlo k žádným 
škodám. Zakrátko však voda zaplavila 
celé území tábora do výše 50 cm. Děti 
i jejich vedoucí přečkali příštích něko-
lik dní v našem Kulturním domě. Při 
povodni se ukázalo, že snížení břehové 
hrany záplavového území U Mandle, 
které na soustavný nátlak obce v roce 
2005 provedlo Povodí Labe, s. p., mělo 
svoje opodstatnění. Voda se do tohoto 
prostoru včas rozlila a domy na Závodi 
a U Mandle tím nebyly ohroženy.

7.  Instalace tepelného čerpadla
  v Kulturním domě
-  tato stavba byla započata na konci roku 
  2006 a bude dokončena v roce 2007
-  Kulturní dům bude vytápěn tepelným 

čerpadlem švédské firmy IVT o výkonu 
55kW, které bude odebírat teplo z hlubin-
ných vrtů

-  v současné době je vyvrtáno 8 ks 100m 
hlubokých vrtů, ve kterých jsou vsunuty 
hadice HDPE 40x3,7mm, hadice jsou 
vyvedeny do podzemní šachty, ze které 
pokračuje potrubí do KD

-  v roce 2007 zbývá dokončit venkovní 
terénní úpravy, provést úpravu topného 
systému, instalovat tepelné čerpadlo 
a zásobník na teplou vodu

Předp. celk. náklady: 2 350 000,- Kč
Z toho dotace ze SFŽP: 1.750.000,-Kč
V roce 2006 proinvestováno: 1000010,- Kč

8.  Výměna oken a dveří v MŠ
-  12 ks stávajících dřevěných oken a jedny 

vchodové dveře na terasu byly vyměněny 
za plastové 

-  prostory školky byly vymalovány, byly 
  namontovány nové okenní rolety
Celkové náklady: 250 000,- Kč
Z toho dotace z Kr. úřadu 50 000,- Kč

9.  Úpravy Kulturního domu
-  celý KD byl vymalován včetně nátěru 
  35 ks dveří a zárubní
-  byla provedena oprava venkovní izolace

výměna radiátorů v celém suterénu, 
demontáž akumulačních kamen, do 
bufetu sauny pořízen nový nábytek, pro 
vrchní bufet zajištěn nový výčepní pult 
s chlazením provedeno nové odvětrání 
sálu

Celkové náklady: 170 000,- Kč

Hřiště na minigolf a dětské hřiště

Kromě tohoto výčtu větších akcí byla 
provedena i řada menších
-  oprava vstupních schodišť do budovy 

ZŠ a MŠ včetně pokládky protiskluzové 
dlažby

-  instalace ekokošů a rozšíření cesty
  v Kobylinci
-  pro čtyři nové stavební parcely na Malé 

Straně byly vybudovány vodovodní a ka-
nalizační přípojky

-  komunikace na Malé Straně byla odvod-
něna

-  oprava místní komunikace včetně od-
  vodňovacího žlabu U Sparty
-  nákup nových školních lavic a židlí do 
  jídelny v ZŠ
-  rozšíření vánoční světelné výzdoby 
  v obci
-  zajištění výpočetní techniky pro obecní 
  knihovnu včetně připojení na internet
-  vytvoření webových stránek obce

Volné pobíhání psů
ZAKÁZÁNO !
Na základě obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2005 platné od 1. 
1. 2006 se zakazuje 
volné pobíhání psů 
na veřejných prostran-
stvích, veřejných komu-
nikacích 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 Policíí ČR 
OO Úpice vedeno na Městském úřadě 
v Trutnově.
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Odvoz a likvidace domovního odpadu
Odvoz a likvidace domovního odpadu se v naší obci řídí vyhláškou č. 1/2006 O nakládání 
s komunálním a se stavebním odpadem a obecně závaznou vyhláškou č. 2/2006 O místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů. Obě vyhlášky vstoupily v platnost 1. 5. 2006 a jen s malými 
změnami nahrazují vyhlášky č. 1/2005 a 2/2005. Jejich úplné znění naleznete na webových 
stránkách obce www.havlovice.cz. Na základě uvedených vyhlášek došlo k zásadní změně 
v platbě za likvidaci domovního odpadu. Původní známkový systém byl nahrazen paušálním 
poplatkem na osobu. Po konzultacích s vedením firmy Transport Trutnov, která domovní 
odpad z naší obce odváží a ze zkušeností z obcí, kde k podobné změně došlo, se dalo oče-
kávat, že množství odpadu, který občané vyprodukují, se výrazně zvětší. Výsledek předčil 
všechna očekávání. Množství odpadu, které za rok 2006 bylo z naší obce vyvezeno, bylo 
oproti jiným létům trojnásobné. Posuďte: za rok 2005 – 81 t, za r. 2006 - 234 t! Nemyslíme 
si, že by občané ze dne na den měli najednou tolik odpadu, ani si nemyslíme, že by ho 
přestali třídit, jenom ho přestali pálit!!! Občané pochopili, že tím, že odpad spálí nic neu-
šetří. Za odpad mají zaplaceno i kdyby žádný neměli. Věříme, že je to i výsledkem masivní 
osvěty. Občané snad začínají chápat, že spalováním domovního odpadu v kamnech vypouš-
tějí jedovaté a často i karcinogenní látky do ovzduší sami sobě. Čistota ovzduší v topném 
období je věcí nás všech. I nadále však vidíme, jak se z některých komínů valí štiplavý hustý 
dým. Tyto domy budeme evidovat a proti majitelům budeme tvrdě postupovat v souladu 
se zákonem O ovzduší. Spalování odpadu musí v naší obci přestat. Dalším problémem je 
spalování nekvalitního uhlí nebo kvalitního uhlí v nekvalitních kamnech. Velkou roli hraje 
i neodborná obsluha kotle a nedokonalý a nevymetený komín. Zamyslete se každý nad tím, 
že i když nespalujete žádný odpad, přesto otravujete souseda dýmem z komína. Nikomu se 
to nelíbí a kvalitu ovzduší v obci to výrazně zhoršuje. Věříme, že odstraněním všeho uve-
deného dokážeme naše ovzduší zlepšit. Zlepšení by se mohlo potvrdit ve výsledcích měření 
kvality ovzduší, které bychom mohli provést už příští topnou sezónu.

1.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2006 
O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, třídění a odstraňování 
komunálních odpadů.

Její doslovné znění je k dispozici na obecním 
úřadě a webových stránkách obce. Z toho nej-
důležitějšího vybíráme:
-  poplatek za odvoz platí každá fyzická 

 osoba, která má na území obce trvalý 
pobyt

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

-  pro rok 2006 každý obdržel výpočet 
poplatku – pokud však dojde v budoucnu 
k jakékoliv změně (narození, úmrtí, odhlá-
šení nebo přihlášení trvalého pobytu, 
prodej objektu), je každý povinen tuto sku-
tečnost nahlásit do 30 dnů na obecní úřad

-  sazba poplatku na rok 2007 činí 400,- Kč/
osobu/rok. Částka, která se hradí svozové 
firmě je 418,- Kč/osobu/rok – rozdíl hradí 
z rozhodnutí zastupitelstva obec Havlo-
vice.

-  od poplatku jsou osvobozené pouze osoby, 
které mají na území obce trvalý pobyt 
a které písemně prokáží, že se déle než 3 
měsíce nepřetržitě zdržují mimo obec

-  chataře a chalupáře nelze od poplatku 
  osvobodit!
-  poplatek je každý povinen uhradit nejpoz-
  ději do 28. 2. příslušného roku a to buď:
a)  hotově na obecním úřadě
b)  poštovní poukázkou
c)  bankovním převodem na účet obec-

ního úřadu číslo účtu 1303696329/0800 
u Čs. Spořitelny Trutnov variabilní symbol 

– číslo popisné nebo evidenční (domu, 
chaty)

-  nezaplacený poplatek bude vyměřen pla-
tebním výměrem, může být navýšen až 
o 50% a lze ho vymáhat do 3 let, kdy 
poplatková povinnost vznikla

2.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 
O nakládání s komunálním a se staveb-
ním odpadem

Na základě této vyhlášky jsou všichni 
povinni:
-  domovní odpad třídit, odděleně ukládat 

a předávat k dalšímu využití (sklo, plasty, 
železo, papír, nebezpečný odpad)

-  ukládat domovní odpad pouze do sběrných 
  nádob (popelnic) a určených pytlů
-  zajistit si na svůj náklad dostatečný objem 
  sběrných nádob
-  touto vyhláškou je zakázáno spalování 

veškerého odpadu na otevřeném ohništi 
a v topeništích, která nejsou přímo určená 
ke spalování o
dpadů

A nyní odpověď na otázku – Co občan za 
uhrazený roční poplatek dostane?
-  v zimním období od 1. 11. do 30. 4. každý 
  týden
-  v letním období od 1. 5. do 30. 10. 1x za 2 

týdny odvoz neomezeného množství 
domovního odpadu uloženého v popelni-
cích nebo plastikových pytlích

-  1x ročně odvoz nebezpečného odpadu 
  a starého železa
-  2x ročně odvozy starého papíru
-  v podzimních měsících odvoz zeleného 
  odpadu ze zahrádek

-  pravidelné vyprazdňování kontejnerů na 
  sklo a plasty
-  čistou a nezamořenou vesnici

I v roce 2007 bude domovní odpad odvá-
žet opět firma Transport Trutnov. Jakékoliv 
reklamace ihned řešte na jejím telefonním 
čísle 499 828 342. Odpad Vám bude odvážen 
z vlastních popelnic nebo pronajatých od firmy 
Transport, nebo uložený v igelitových pytlích 
firmy Transport, které zdarma obdržíte na 
obecním úřadě v Havlovicích nebo v prodejně 
potravin Jánošík. Do míst, která jsou obtížně 
dostupná hlavně v zimě, byly umístěny velko-
objemové kontejnery (Kobylinec, Podhradí 
– Vlachovi, Svobodné).

Tříděný odpad
SKLO, PLASTY
Na dvou místech v obci (u dřevěné lávky 
a u prodejny Jánošík) jsou umístěny kontej-
nery na sklo a plasty. Technické služby Úpice 
na náklady obce zajišťují jejich pravidelný 
odvoz. Do kontejnerů na plasty lze ukládat 
igelitové sáčky, folie, nákupní, plastové sáčky 
od mléka, kelímky od jogurtů a dalších potra-
vin, polystyrén, PET lahve od nápojů, plastové 
obaly od spotřebního zboží a nově i krabice 
od mléka. Plastové lahve od nápojů – před 
vhozením do kontejnerů sešlápněte, šetříte 
peníze nás všech.

V průběhu loňského roku se ukázalo, že 4 
kontejnery na plasty o objemu 1m3, vyvážené 
1x týdně nestačí. Proto obec zajistila dodávku 
2 kontejnerů o objemu 2 m3 .Budou umístěny 
před vjezd k bytovce čp. 280 a na křižovatku 
u Bejrů čp. 270 na Horním konci obce. Věříme, 
že občané tuto rozšířenou službu uvítají.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajišťuje firma 
Transport na náklady obecního úřadu. Ve 
stanovený den, který bude vyhlášen obecním 
rozhlasem, projíždí obcí kontejnerové vozi-
dlo, kam občané zdarma ukládají nebezpečný 
odpad (televize, ledničky, pneumatiky, auto-
baterie, prázdné plechovky od barev, zářivky, 
monočlánky, léky...) Odvoz bude prováděn 1x 
ročně vždy v dubnu. V roce 2006 náklady na 
odvoz a uložení odpadu činily 28 000,- Kč.

ZELENÝ ODPAD
Zelený odpad – ze zahrádek a veřejných pro-
stranství odveze obecní úřad zdarma. Odpa-
dem ze zahrádek se rozumí zbytky zeleniny, 
květiny...v přiměřeném množství. Hromady 
posekané trávy a shrabaného listí budeme 
odvážet pouze za úplatu. Zelený odpad bude 
odvážen jedenkrát týdně v podzimních měsí-
cích. Přesný termín bude vyhlášen obecním 
rozhlasem.

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

JEŠTĚ KRÁTCE K VYHLÁŠKÁM Č. 1/2006 A 2/2006
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Zlatý kolovrat
Zlatý kolovrat je cena, kterou uděluje každo-
ročně hejtman Královehradeckého kraje nej-
různějším lidovým „umělcům“, kteří se svou 
prací zasloužili o udržení tradičních řemesel 
našich předků. Slavnostní předání cen za lido-
vou tvorbu proběhlo ve středu 29. 11. 2006 
v zasedací místnosti sekretariátu hejtmana 
v budově Krajského úřadu v Hradci Králové. 
Pro naši obec je velmi potěšující, že jedním 
ze dvou oceněných je i náš občan Václav Král 
čp. 40. Cenu obdržel za svoje výrobky z vr-
bového proutí. Dokáže vyrobit koše nejrůz-
nějších velikostí, nůše, kukaně pro slepice, 
vánoční zvonky, pomlázky. Pro úplnost uvá-
díme, že druhým oceněným byl výrobce pali-
ček a dalších potřeb pro krajkářky pan Milan 
Zeman z Hradce Králové. Oběma oceněným gratulujeme a Václavu Královi děkujeme za 
skvělou reprezentaci naší obce.

Pokládka mostu Krále Václava přes Úpu

Václav Král přebírá cenu od hejtmna
Královéhradeckého kraje

Vesnice roku 2006
Naše obec se z rozhodnutí zastupitelstva 
v loňském roce poprvé přihlásila do kraj-
ského kola Vesnice roku 2006. Soutěž 
každoročně vyhlašuje Spolek pro obnovu 
venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR a Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj ČR. Soutěže se 
mohou zúčastnit všechny obce vesnického 
charakteru, které nemají statut města a které 
mají zpracován vlastní Program obnovy 
vesnice. Loňského roku se krajského kola 
po hubených minulých letech, kdy soutě-
žilo 12 a 13 obcí, zúčastnilo 33 obcí. V této 
nabité konkurenci jsme se neztratili a umís-
tili se společně s dalšími dvěma obcemi na 
druhém místě za vítěznou obcí Podbřezí. 
Druhým místům byla tentokrát poprvé udě-
lována Cena hejtmana Královehradeckého 
kraje. Spolu s pohárem jsme obdrželi i fi-
nanční dar ve výši 30 000,- Kč. Každá obec 
byla hodnocena podle písemně zpracované 
charakteristiky obce. Jedná se o rozsáhlý 
materiál, ve kterém je nutno odpovědět na 
27 okruhů otázek týkajících se obce. Jsou 
to například: koncepční dokumenty obce, 
rozpočet a hospodaření, Program obnovy 
vesnice, společenský život, aktivita občanů, 
podnikání, péče o historickou zástavbu, 
nová výstavba, inženýrské sítě, odpadové 
hospodářství, veřejná zeleň, veřejná pro-
stranství. Kromě tohoto písemného materi-
álu byly obce hodnoceny i podle výsledků 
návštěvy hodnotící komise v obcích. Ta, 
která navštívila naši obec, měla celkem 12 
členů a byla složena ze zástupců Spolku pro 
obnovu venkova, Svazu měst a obcí, Minis-
terstva pro místní rozvoj a Krajského úřadu. 
Předsedou byl Pavel Bílek starosta obce 
Vrbice, která se stala vítězem krajského 
kola soutěže v roce 2004. Slavnostní vyhod-
nocení soutěže proběhlo 26. srpna 2006 na 
půdě vítězné obce Podbřezí (okres Rychnov 
nad Kněžnou). A zde jsou výsledky a pře-
hled hlavních ocenění:

Vítězem a současně postupujícím do 
celostátního kola se stalo Podbřezí, které 
tak získalo ocenění Zlatou stuhu. Modrou 
stuhu za společenský život získala obec 
Nový Hrádek (NA), Bílou stuhu za činnost 
mládeže – Česká Čermná (NA) a konečně 
Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní pro-
středí – Obědovice (HK).

Cena hejtmana Královehradeckého kraje 
byla udělena obcím Batňovice (TU) – za 
úctu k venkovským tradicím (Chalupění), 
Havlovice (TU) – za rozvoj zázemí pro 
činnost spolků a obci Bílý Újezd (RK) – za 
rozvoj obce.

Naše obec si výsledku v soutěži velmi 
cení a očekáváme, že se zúčastníme i v le-
tošním roce.

Starosta obce při přebírání Ceny hejtmana v obci Podbřeží
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VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2. – 3. 6. 2006 
V HAVLOVICÍCH
pořadí č. strany Název strany počet hlasů % hlasů

1. 9 Občanská demokratická strana 201 39,88

2. 10 Česká strana sociálně demokratická 141 27,98

3. 20 Komunistická strana Čech a Moravy 58 11,54

4. 24 KDU-ČSL 36 7,14

5. 18 Strana zelených 23 4,56

6. 11 SNK Evropští demokraté 18 3,57

7. 1 Strana zdravého rozumu 10 1,98

8. 14 Pravý blok 6 1,19

9. 6 Nezávislí 4 0,79

10. 25 Nezávislí demokraté 4 0,79

11. 12 Unie svobody – Demokratická unie 2 0,40

12. 15 4 VIZE 1 0,20

13. 3 Balbínova poetická strana 0

14. 5 Právo a spravedlnost 0

15. 8 Koruna česká 0

16. 21 Koalice pro Českou republiku 0

17. 22 Národní strana 0

18. 26 Strana rovnost šancí 0

Celkem 504 100%

Celkový počet voličů         707
Počet zúčastněných voličů   506  tj.  71,57%
Počet platných hlasů         504

1. Josef Dvořáček 200 hlasů

2. Jiří Řezníček 135 hlasů

3. Miloš Peterka 35 hlasů

4. Stanislav Hofman 72 hlasů

5. Josef Hofman 53 hlasů

6. Marie Burešová 140 hlasů

Volby
do zastupitelstva 
obce Havlovice
20. 10. – 21. 10. 2006

Výsledky voleb:

1.  KDU-ČSL (celkový počet hlasů 635)

1. Ing. Pavel Dvořáček 413 hlasů

2. Jaroslav Provazník 367 hlasů

3. Ing. Zdeněk Petira 326 hlasů

4. Mgr. Jaroslav Balcar 360 hlasů

5. Petr Řezníček 378 hlasů

6. Mgr. Lenka Čepelková 373 hlasů

7. Petr Smékal 316 hlasů

8. Martin Spielberger 288 hlasů

9. Pavel Šrámek 328 hlasů

10. Vladimír Souček 367 hlasů

11. Ing. Miroslav Prokop 297 hlasů

12. Mgr. Zdeněk Hrabánek 301 hlasů

13. Jaroslav Kocián 261 hlasů

14. Jaroslav Kábrt 286 hlasů

15. Josef Borůvka 235 hlasů

2.  Sdružení nezávislých kandidátů
  SNK celkový počet hlasů 4896

1. Luboš Medek 141 hlasů

2. Michal Žďárský 87 hlasů

3. Vlastimil Gult 73 hlasů

4. Vladimír Perdek 49 hlasů

3.  KSČM (celkový počet hlasů 350)

Celkový počet voličů     707
Počet zúčastněných voličů  454  tj. 64,24 %

strana jméno, příjmení věk bydliště čp.

KDU-ČSL Josef Dvořáček 50 Havlovice 261

SNK Ing. Pavel Dvořáček 47 Havlovice 318

SNK Petr Řezníček 54 Havlovice 50

SNK Mgr. Lenka Čepelková 58 Havlovice 251

SNK Jaroslav Provazník 62 Havlovice 96

SNK Vladimír Souček 48 Havlovice 1

SNK Mgr. Jaroslav Balcar 37 Havlovice 154

SNK Ing. Zdeněk Petira 61 Havlovice 56

SNK Petr Smékal 37 Havlovice 299

SNK Martin Spielberger 30 Havlovice 316

SNK Pavel Šrámek 39 Havlovice 268

SNK Ing. Miroslav Prokop 47 Havlovice 260

SNK Mgr. Zdeněk Hrabánek 48 Havlovice 22

SNK Jaroslav Kocián 59 Havlovice 276

KSČM Luboš Medek 72 Havlovice 111

Složení zastupitelstva obce

SLOŽENÍ RADY OBCE
Ing. Pavel Dvořáček - starosta

Mgr. Jaroslav Balcar - místostarosta

Martin Spielberger
- člen, předseda finančního výboru

Jaroslav Provazník
- člen, předseda kontrolního výboru

Josef Dvořáček
- člen, předseda stavební komise
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Žáci základní školy při čarodějnickém sletu

Kdo navštíví havlovickou školu, líbí se 
mu nejen moderní vybavenost, útulnost 
a kulturnost prostředí, ale se zájmem si 
prohlédne nabídku činností, které zahrnují 
každý měsíc nové a nové nabídky a pobídky 
ke sportovní, kulturní či poznávací činnosti 
pro naše školáky.

Začneme lednem 2006. Loňská zima 
byla taková, jaká má správná zima být.

Sněhové nadílky jsme využili v soutěžích 
na pekáčích, lyžích i saních. Dobře upra-
vené kluziště nám sloužilo k bruslařským 
soutěžím i k nácviku bruslařských doved-

ností. K zimě náleží i Masopust. Stalo se 
v posledních letech tradicí, kdy žáci MŠ 
i ZŠ v maskách za doprovodu zvučných 
nástrojů, harmoniky, zpěvu a tance pro-
chází vsí a rozdávají kolemjdoucím vese-
lou náladu. Zimu vyháníme z Havlovic na 
Smrtnou neděli Smrťačkou. A protože jsme 
Smrťačku úspěšně poslali po Úpě pryč, bylo 
v krátké době v Havlovicích jaro.

Jaro je pro naše školáky spojeno s ,,Vybí-
jenou o velikonoční vajíčko“, se soutěžemi 
na kole. Velkého úspěchu jsme dosáhli ve 
,,Zdravotnickém víceboji Jestřebích hor“ 
/1., 3. místo/. Tento závod organizuje ČČK 
Úpice ve spolupráci se ZŠ Lány a ZŠ Hav-
lovice a účastní se ho okolo 120 závodníků. 
I další závod je významnou sportovní udá-
lostí Havlovic. ,,Běh K. Lelkové“. Zde jsme 
byli úspěšní a obsadili jsme 2. místo.

Poslední měsíc školního roku byl spojen 
s atletikou. Atletický čtyřboj málotřídních 
škol přinesl havlovickým sportovcům velmi 
dobré umístění.

Ve všech sportovních soutěžích nej-
častěji stáli na stupni vítězů: 1. třída: 
P. Luštinec, P. Čepelka, P. Faltová, K. Ast-
rová, T. Vodičková, N. Lorencová. 2. třída: 
K. Smékalová, R. Friebelová, E. Kaněrová.  

ZAJÍMAVOSTI Z HAVLOVICKÉ ŠKOLY
3. třída: A. Vlachová. 4. třída: K. Ševe-
rová, R. Kubečková, J. Paulus, K. Čápová.

Bonbónkem na konci školního roku je 
,,24 hodin tábornického života“, který pro-
žívají naši školáci za odměnu ve stanech na 
plovárně za pilou.

Podzim je spojen s ,,Postřehovým závo-
dem o posvícenský koláč“, s čertovskou 
dráhou a návštěvou čerta a Mikuláše.

Významným sportovním doplňkem je 20 
hodinový povinný plavecký kurz pod vede-
ním plaveckých instruktorů v trutnovském 
bazénu.

Nejen sport, ale i umění prochází celým 
školním rokem. Největší událostí je každo-
ročně příprava vánočního divadla. Divadelní 
představení ,,Vánoce u medvídků“ zhlédlo 

Vánoční divadelní představení žáků ZŠ a MŠ v Kulturním domě

600 diváků. Líbilo se, a to nás těší i zava-
zuje! A to není vše! Podílíme se na vítání 
občánků, na různých kulturních akcích 
pro zaměstnance školy, v květnu potěšíme 
maminky velkou besídkou k jejich svátku. 
Hrajeme loutkové divadlo, našim hasičům 
i sobě děláme radost tím, že každoročně 
obsazujeme přední místa ve výtvarné a li-
terární soutěži ,,Hasiči zasahují“. Dokonce 
Nikola Lorencová a R. Kubečková obsadily 
v nejvyšším republikovém kole z 24 000 
účastníků 1. a 2. místo. 

Velkou pochvalu si naši žáci zaslouží 
i za sběr léčivých bylin. Nejpilnější sbě-
rači: 1.třída: P. Čepelka - 212 Kč, S. Téra 
- 125 Kč, Š. Seidlová - 87 Kč. 2. třída: R. 
Friebelová - 165 Kč, R. Čáp - 92 Kč. 3. třída: 
E. Steidlerová - 130 Kč, J. Zima - 110 Kč, K. 
Míl - 80 Kč. 4. třída: J. Paulus - 173 Kč, K. 
Čápová - 116 Kč, R. Kubečková - 108 Kč, E. 
Hubner - 102 Kč.

Děkujeme pilným školáčkům a všem, 
kteří pomáhají svým ratolestem a zároveň je 
učí poctivé práci, píli i pomoci nemocným. 

Velké poděkování patří všem rodičům, 
kteří finančním sponzorským darem pod-
pořili školu a umožnili škole zakoupit 
sportovní vybavení, hračky do školní dru-
žiny, programy do počítače, nábytek do 
ŠD. Děkujeme rodičům Paulusovým, Mílo-
vým, Zimovým, Kaněrovým, Smékalovým, 
Čepelkovým.

Velké poděkování náleží obecnímu úřadu, 
panu starostovi a radě obce za uvolnění 
financí k zakoupení nových lavic a židlí pro 
obě třídy, za stoly do školní jídelny, za dotaci 
plaveckého výcviku, za nové linoleum do 
ŠD i za nákup počítače a monitoru.

Mgr. Lenka Čepelková
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 Rok 2006 je převratným v historii TJ 
Sokol. Provoz nově zbudovaného areálu si 
již vyžaduje tolik pracovního a organizač-
ního úsilí, že je nemyslitelné veškeré práce 
spojené s chodem areálu zajišťovat bezplatně 
a ve volném čase. Proto byla v březnu usta-
novena funkce správce. Na tuto práci byl 
vybrán po krátké úvaze Miloš Tohola. Svůj 
život má pevně spjat s existencí sportovního 
areálu, organizací sportovních akcí a spolu-
prací s dlouholetými partnery TJ Sokol. 

 V dubnu 2006 předal funkci předsedy 
TJ Zdeněk Honzera Jaroslavu Balcarovi. 
Zdeněk Honzera vedl TJ ve funkci předsedy 
po Lence Čepelkové od roku 1990 dlouhých 
16 let. Provedl ji obdobím, kdy se měnilo 
státní zřízení, kdy se stát dělil, kdy na sport 
v kapsách ČSTV moc nezbývalo a kdy 
ani obec nebyla sportu tak nakloněná jako 
v současné době. 

Zdeněk uvedl: „ Nejsem kancelářský typ 
a vidím, že dnešní předsedování je hlavně 
o papírech“, zůstává ale nadále ve výkon-
ném výboru TJ. „I do budoucna budu pomá-
hat rozvíjet sport v obci,“ říká. Za veškerou 
dlouholetou nezištnou práci pro TJ a tím 
i pro obec mu patří dík 

 Během jarních měsíců firmy František 
Zelinka a Petr Řezníček vybudovaly hřiště 
na plážový volejbal, podloží pro minigol-
fové hřiště, oplocení a venkovní sprchu. 
Firma Jereš instalovala minigolfové dráhy 
a firma NEPO instalovala dětské hřiště. Vše 
bylo hotové 16. června 2006. Finanční pro-
středky byly získány z dotace Nadace ČEZ 
a dotace obce. Na podzim firma UNISTAV 
položila zámkovou dlažbu před hlavní 
budovou, zelenou boudou a prodejním stán-
kem. Na tuto akci jsme získali finance z Mi-

nisterstva školství ČR. 
 Na tomto místě bychom se měli zabývat 

též sportem. Mimo tradičních sportovních 
akcí jako je HAPO, HAPOSTAR, SUPER-
HAPOSTAR, pochod Václavice Havlovice, 
nohejbalové, volejbalové a streetballové 
turnaje, hokejové zápasy pravý a levý břeh 
vznikly 4 tenisové ligy, tenisový turnaj, 
beachvolejbalový turnaj a Havlovická mini-
golfová Tour. Na podzim se uskutečnil 2. 
ročník sportovního utkání pravý a levý 
břeh. Tentokrát zvítězil levý břeh 4:1. Stále 
probíhala cvičení v tělocvičně, zahájení 
a zakončení cvičební sezóny, vyhlášení nej-

lepších dětských sportovců. Havlovické děti 
reprezentovaly TJ Sokol v okresních a kraj-
ských soutěžích ASPV. Nejlepším spor-
tovcem Havlovic se stal bezkonkurenční 
David Smékal, který získal ve své kategorii  

TJ SOKOL HAVLOVICE o. s.
Rok s rokem se sešel a Havlovické noviny přinášejí informace o dění v obci. Nezastupi-
telnou úlohu v obci hraje místní tělovýchovná jednota již několik desetiletí.

Pokládka zámkové dlažby před hlavní budouvou TJ Sokol

1. místo na mistrovství republiky ASPV. 
V listopadu se uskutečnila výroční členská 
schůze v hostinci Amerika. Byl odsouhla-
sen název TJ Sokol Havlovice o. s. a také 
nové stanovy.

 Určitě budou zajímat čtenáře plánované 
změny v roce 2007. V lednu jsme zahájili 
opravy WC a koupelny v hlavní budově, na 
jaře budeme zkulturňovat prodejní stánek. 
Pokud získáme dotaci, budeme vyměňovat 
osvětlení kluziště atd. Chceme též instalo-
vat venkovní WC dotvořit dopadové plochy 
na dětském hřišti a instalovat ruské kuželky. 
Během zimy dotvoříme informační systém. 

 Nejdůležitější sportovní akcí bude jubi-
lejní 30. ročník HAPO a Finálový turnaj 
poháru vítězů pohárů městských lig České 
republiky v malé kopané. Nově vznikne 
beachvolejbalová liga a tenisová liga ve 
čtyřhře.

 Za letošní spolupráci velmi děkuji výboru 
TJ, cvičitelům a organizátorům všech akcí 
TJ. Zvláštní poděkování patří Zastupitelstvu 
obce, které uvolnilo z rozpočtu obce 1.100 
tisíc Kč na dobudování sportovního areálu.

Mgr. Jaroslav Balcar

Výběrové řízení
TJ Sokol Havlovice vypisuje výbě-
rové řízení na zajištění občerstvení 
ve sportovním areálu. Pronájem pro-
dejního stánku nabízíme subjektu, či 
osobě podnikající v oblasti hostinské 
činnosti v období červen – srpen (pří-
padně jinak). Během jara bude inte-
riér prodejního stánku upraven tak, aby 
splňoval hygienické předpisy. Podmín-
kou pronájmu je uvolnění prodejního 
stánku před turnaji TJ Sokol Havlovice. 
Konkrétní informace všem poskytne 
Mgr. Jaroslav Balcar tel. 777 005 790 
– předseda TJ Sokol. Ukončení příjmu 
žádostí je konec dubna 2007. 

Výstavba hřiště na plážový volejbal
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Úhrada místních 
poplatků
1.   Poplatek za odvoz a likvidaci 
  domovního odpadu  do 28. 2. 2007
2.  Poplatek za kabelovou televizi     
  do 31. 3. 2007
3.  Poplatek ze psa  do 31. 3. 2007
4.  Poplatek za odběr vody z obecního 

 vodovodu za období 1. 7. 2006 – 30. 6. 
2007  do 31. 7. 2007

Poplatek se platí na účet správce poplatku 
Obecního úřadu Havlovice:
a)hotově na Obecním úřadě v Havlovicích
b)převodem z účtu
Číslo účtu správce poplatku (OÚ Havlovice): 
1303696329/0800 vedeného u ČS Trutnov. 
Variabilní symbolem každého poplatníka je 
číslo popisné nebo evidenční.
V případě, že poplatky nebudou uhrazeny 
včas, bude účtováno penále.

Opravené vstupní schodiště do základní školy

Výsadba okrasných dřevin se svportovním areálu

Království  
Jestřebí hory o.p.s.
 Takto se nazývá nová obecně prospěšná spo-
lečnost, kterou založily Svazek obcí Jestřebí 
hory a Společenství obcí Podkrkonoší. Jejím 
hlavním úkolem v této době je vypracování 
rozvojové strategie území obou svazků (23 
obcí), která je základní podmínkou pro zís-
kávání finančních prostředků z evropského 
programu Leader. 

 Všichni občané Havlovic dostali v průběhu 
podzimu letáček, který nabádal ke spolupráci 
v programu Leader. Prvního setkání, které 
se konalo v listopadu 2006 v Úpici v ZŠ na 
Lánech jsem se zúčastnil společně se starostou 
ing.P. Dvořáčkem. Poté jsem se zúčastnil i ně-
kolika pracovních setkání a byl jsem zvolen 
předsedou správní rady o.p.s. Je to funkce 
čestná a hlavně bez nároku na odměnu.

 Hlavním úkolem této společnosti je zís-
kávání financí z evropských fondů, hlavně 
z programu Leader, pro svoje území. V sou-
časné době se připravuje mnoho výzev růz-
ných evropských programů (Strukturální 
fondy, SROP, Norské fondy, JPPP operační 
programy atd.). Chci na tomto místě oslovit 
všechny havlovické občany. Prosím o Vaše 
podnikatelské, rozvojové, sociálně kulturní či 
společenské náměty, které by pomohly nejen 
obecnímu, ale i soukromému zájmu. Chcete 
získat finance a nevíte jak na to? V oblasti 
sportu, vzdělávání, kultury jsme již v minu-
lých letech finance získali. V současné době 
můžeme pomoci soukromým podnikatelům, 
společnostem i fyzickým osobám k investič-
ním i neinvestičním dotacím. Naše společnost 
je tu pro všechny, kteří nestojí při zemi a kteří 
mají zájem něco udělat nejen pro sebe, ale 
i pro druhé. 

Své dotazy a připomínky nebo nápady zasí-
lejte na j.bekur@tiscali.cz. Základní infor-
mace najdete na www.kjh.cz.
      Mgr. Jaroslav Balcar 

Vážení sousedé a spoluobčané,
máme krásnou, upravenou a rozvíjející se obec. Nové domy, nové fasády, sportoviště, 
zeleň, asfaltové komunikace až k urnovému háji. Ale zde každý z nás skončí o nějaký 
ten rok dřív než lidé v obcích, které sice nemají tak upravené fasády, zeleň a sportoviště, 
zato však jsou vybavené plynofikací a především ekologicky smýšlejícími občany, kteří 
nespálí vše, co jim dá pocit ušetřených pár korun a nepálí vše, co dům dá.Nekupují 
nekvalitní uhlí a mají v pořádku komíny a topidla.

Ano chápu, že na vině je především stát, který svojí politikou a chováním nás vrací 
někam na Ukrajinu. Neustálé zdražování elektřiny k této situaci také nepřispívá. Chápu 
samostatně žijící důchodce nebo mladé rodiny s dětmi a malými příjmy, kterým nic 
jiného nezbývá než vytápět uhlím. Ale nevěřím, že by rodiny s vyššími příjmy nebo např. 
dvě, tři rodiny žijící pod jednou střechou nějak finančně neohrozil přechod na vytápění 
elektřinou.

Tím se ušetří uhlí, dřevo, čas a práce, kterou představuje řezání a rovnání dřeva 
(většinou v létě o sobotách a nedělích).!

Měli bychom se zamyslet nad tím, že tím co spalujeme, poškozujeme zdraví a život 
sobě i svým blízkým.

Jiří Pinkava, Havlovice 308
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Rodáci bilancovali již podeváté

Účastníci srazu rodáků v parku T. G. Masaryka

Třicítka havlovických rodáků se již pode-
váté sešla v pátek dne 15. září 2006 před 
polednem v místním hostinci Amerika. 
„Naše setkání jsou čím dál častější. Poslední 
dobou jsme se scházeli po dvou letech 
a další srazy budou již každoroční. Vždyť 
je nás každým rokem méně.“ připomíná 
hlavní pořadatel Ladislav Hruška. Občané, 

kteří se v naší obci narodili v letech 1922 
- 1930 jsou hrdi na to, že jejich rodná ves 
stále vzkvétá. Velmi rádi se všichni vrací na 
místa, kde prožili kus svého života. Zážitky 
z mládí se nezapomínají. Ela Holá s man-
želem Zdeňkem obdivovali: „máte úžasný 
sportovní areál, který vám musí závidět 
široké okolí. V Havlovicích jsme pracovali 
v Sokole a ještě stále pomáháme při orga-
nizování sportovních akcí v Rožnově pod 
Radhoštěm. To co bylo vybudováno zde, 
nemá mezi takovými obcemi obdoby.“ 
Při prezentaci obce a TJ Sokol Havlovice, 
kterou zajistil Jaroslav Balcar, ocenili 
úroveň obce bratři Jan a Kamil Řezníčkovi 

slovy: „jsme pyšni na to, že pocházíme 
z Havlovic, vždy jsme se sem rádi vraceli 
a budeme-li zdrávi, rádi přijedeme i příští 
rok. Rodáci položili kytičku k pomníku  
T. G. Masaryka a padlým kamarádům za 
naši svobodu. Sraz rodáků pozdravil také 
pan starosta Pavel Dvořáček. Na setkání se 
vždy těší i rodačka Dana Srubjanová (Gola-

sová), která k této příležitosti napíše vždy 
krásnou báseň. Posuďte sami! 

Člověče, zastav se, nepospíchej – není kam
něco krásného si mysli, nebo říkej,
zvrať hlavu ke hvězdám.

A čas zůstane stát jako vodní hladina
jen myšlenek šum ji rozšeří.
A Bůh se pomalu zjevovat začíná
i tomu, kdo nevěří.

Člověče, zastav se, usměj se na nebe
polituj Zem, zmučenou spěchem
a zmatkem.
Tu chvilku klidu nazvi svým životem,
tu chvilku života svátkem.

Zpevňování cesty asfaltovou drtí za rybníkm Jindra

Obecní knihovna
Obecní knihovna v Havlovicích je umís-
těna v budově obecního úřadu. V roce 2002 
získala dle zákona č. 257/2001 Sb. (Kni-
hovní zákon) Osvědčení o zápisu do evi-
dence knihoven na Ministerstvu kultury 
ČR. V knihovním fondu evidujeme 2350 
knih. Navíc na základě dohody s Městskou 
knihovnou v Trutnově jsou několikrát ročně 
zapůjčovány výměnné soubory v počtu více 
než 100 ks.

V roce 2006 se naše knihovna zapojila 
do projektu „Internetizace knihoven Krá-
lovehradeckého kraje“. Společně s dal-
šími 89 knihami se nám podařilo získat 
kvalitní počítačové vybavení s připojením 
na internet. Internet je veřejně přístupný 
a bezplatný. Využívat ho můžete v době, 
kdy je knihovna otevřena tj. středa 17 – 19 
hodin nebo po dohodě s knihovnicí nebo 
na obecním úřadě i v jinou dobu. Věříme, 
že se touto další službou zvýší zájem o naši 
knihovnu. Pro úplnost dodáváme, že kni-
hovnicí je paní Mária Kňourková, Havlo-
vice čp. 135.

dokončení na str. 10

Stavební komise
V průběhu roku 2006 bylo vydáno celkem 
30 stavebních povolení na drobné stavby. 
Jednalo se o povolení na stavbu 4 pergol, 
1 skleníku, na 2 dřevěné kolny, 1 zahradní 
altán, 3 povolení na stavbu zapuštěného 
bazénu, 2 přístřešky, 3 na výměnu střešní 
krytiny a zabudování střešních oken, 2 na 
oplocení, 5 na povolení a výměnu oken 
a dveří, 1 povolení na zpevněnou plochu, 
2 na zateplení domu a opravu omítky, 3 na 
drobné stavební úpravy a 1 povolení na udr-
žování práce, statické zajištění a konzervaci 
stávajícího zdiva hradu.

Ve spolupráci s Odborem výstavby Měst-
ského úřadu v Úpici bylo vydáno 6 staveb-
ních povolení na stavbu rodinného domu a 2 
povolení na el. vedení NN. Zkolaudovány 
byly 4 rodinné domy a to dům: čp. 17 Vero-
nika Páslerová-Kulhavá, čp. 344 Váchová 
Jitka, čp. 340 manželé Kábrtovi, čp. 332 
manželé Starý. Dále byla zkolaudována  
1 zahradní kolna, 1 stavba pro chov dojnic, 1 
přístavba rodinného domu a 2 vedení NN.

Dále se stavební komise účastní staveb-
ních řízení a kolaudací vyvolaných Odbo-
rem životního prostředí v Trutnově. Jedná 
se hlavně o ČOV, kde jejich zkolaudování je 
podmínkou pro další řízení.

Na základě novely stavebního zákona 
č.183/2006 Sb., která vstoupila v platnost 1. 
1. 2007 byla k 31. 12. 2006 ukončena čin-
nost stavební komise. Veškerá povolení, 
která komise vydávala, spadají dle nového 
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zákona do kompetence stavebního úřadu. 
Vyřizování povolení na drobné stavby a sta-
vební úpravy se občanům podstatně zkom-
plikuje. A další změna! Koncem loňského 
roku odešla z odboru výstavby v Úpici 
jedna kvalifikovaná pracovnice na mateř-
skou dovolenou. Přestože na obsazení jejího 
místa bylo dvakrát vyhlášeno výběrové 
řízení, nepodařilo se zajistit rovnocennou 
náhradu. Rada obce proto rozhodla, že pro 
naši obec bude činnost na úseku staveb-
ního zákona vykonávat město Trutnov. 
Hlavním důvodem byla obava, aby stavební 
řízení nebyla vedena neúměrně dlouho a ne-
kvalifikovaně. Mezi městem Trutnovem 
a obcí Havlovice byla uzavřena Dohoda 
o výkonu působnosti stavebního řádu, na 
základě které bude tuto činnost pro nás od 
1. 3. 2007 vykonávat. Odbor výstavby Měst-
ského úřadu v Úpici pouze dokončí všechny 
doposud nevyřízené žádosti. Od 1. 3. 2007 
bude na odboru výstavby v Trutnově pro 
naši obec vyčleněn jeden kvalifikovaný pra-
covník. Věříme, že nám tato změna bude ku 
prospěchu, když to samé nemůžeme říci 
o novém stavebním zákoně.

Závěrem citace z Rozhodnutí, kterým 
vydal Krajský úřad souhlas s uvedenou 
smlouvou: „Soulad dané smlouvy s veřej-
ným zájmem lze též dovodit z argumentu, 
že v případě přenesení působnosti staveb-
ního úřadu pro území obce Havlovice na 
městský úřad Trutnov dojde k tomu, že 
obec Havlovice bude mít stavební úřad 
v sídle, kde rovněž sídlí jiné orgány veřejné 
správy, a které vykonávají též působnost na 
území obce Havlovice (finanční úřad, kata-
strální úřad, veškerá agenda vykonávaná 
obcí s rozšířenou působností apod.). Dle 
názoru krajského úřadu tímto dojde naopak 
ke zhospodárnění a zjednodušení výkonu 
veřejné správy na území obce Havlovice“.

pokračování ze str. 10

... Stavební komise
Rozhledna na Žaltmanu
Při západním okraji Broumovské vrchoviny nás při pohledu z prostoru od Rtyně k Malým 
Svatoňovicím zaujme dlouhý zalesněný hřbet Jestřebích hor. Táhne se od polských hranic 
severozápadně až k Metuji u Hronova na jihovýchodě. Jejich střední výška kolísá mezi 600 
a 650 metry. Nejvyšší vrchol Žaltman, tvarově nikterak nápadný, dosahuje výšky 742 metry. 
Jestřebí hory jsou tvořeny zvláštním druhem 
načervenalého pískovce a slepence s vyšším 
podílem zrn živců.

Skutečnost, že při západním úpatí Jestře-
bích hor se táhne železniční trať mezi Jaro-
měří a Trutnovem, ovlivnila příznivě zájem 
veřejnosti o tento krásný kout východních 
Čech již od dvacátých let 20. století. Z hře-
bene byl z nezalesněných částí krásný roz-
hled. V zimě se tu daly najít mírné i prudké 
zasněžené svahy, které lákaly lyžaře. Malé 
Svatoňovice se staly místem, kam dojížděly 
celé zástupy lyžařů z Polabí. Připravoval se 
i „sportovní rychlík“ z Prahy do Malých Sva-
toňovic. Již v roce 1926 se v turistických prů-
vodcích psalo, že lyžování v Jestřebích horách 
je proti drahému pobytu v přeplněných Krko-
noších levnější.

Snem odboru Klubu českých turistů z okolí 
Jestřebích hor bylo postavení rozhledny, která 
by ještě zvýšila zájem o hory. Ojedinělou akci v tomto směru uskutečnil turistický odbor 
z blízké Úpice. Zhotovený model navrhované rozhledny dali na vůz a objížděli okolní obce 
s cílem získat finance na její stavbu. Kýžený výsledek se však nedostavil a stejně dopadla 
i snaha německých turistů. Myšlenka postavení rozhledny se vrátila až v šedesátých letech 
20. století. Nadšení obyvatel Malých Svatoňovic pro tuto akci bylo velké. Díky němu byla 
v září 1967 rozhledna na Žaltmanu předána do užívání veřejnosti. Tvoří ji ocelová čtyřboká 
konstrukce nahoru se mírně zužující. Točité schodiště je vedeno středem konstrukce, vyhlíd-
ková plošina je opatřena českou vlaječkou a ukazatelem světových stran. V době stavby byla 
vrcholová kupa, kde stojí i její okolí zcela bez stromů a keřů. Do dnešní doby stromy dorostly 
až do úrovně podlahy vyhlídkové plošiny. 

Kruhový výhled je stále jedinečný. Panorama Krkonoš, Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, 
Dobrošov, Orlické hory, Česká Skalice s vodní nádrží Rozkoš, Zvičina, Tábor i Bezděz. Ale 
i řada dalších míst. Jak se k rozhledně na Žaltmanu dostaneme? Nejsnadněji a nejrychleji po 
dvou kilometrech z náměstí v Malých Svatoňovicích se zelenou turistickou značkou. Je to 
však ostrý výstup. Ze druhé strany hor – z Radvanic – po čtyřech kilometrech v kombinaci 
modré a zelené značky. Nejpohodlnější je ovšem asi pětikilometrová cesta s červenou znač-
kou ze sedla silnice v Odolově.

Jaroslav Duchoň

Budování příjezdové komunikace U Zvoničky

Daň z nemovitosti
V průběhu měsíce dubna obdrží obecní 
úřad od Finančního úřadu v Trutnově 
složenky pro všechny poplatníky daně 
z nemovitosti s trvalým bydlištěm v obci 
Havlovice. Složenky s daňovou povin-
ností a informací o stavu účtu – o případ-
ném přeplatku nebo nedoplatku si každý 
poplatník vyzvedne na obecním úřadě. 
Složenky nebudou zasílány! Občané 
budou informováni obecním rozhlasem. 
Daň z nemovitosti je splatná do 31. 5. 
2007. Platbu daně z nemovitosti lze pro-
vést na poště nebo v hotovosti přímo na 
Finančním úřadě v Trutnově.
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Hrad Vízmburk
Hrad Vízmburk je v majetku státu a to prostřednictvím Národního památkového ústavu v Par-
dubicích. Jeho neutěšený stav, nyní po více jak 20 letech od úmrtí jeho objevitele PhDr. An-
tonína Hejny (26. 7. 1986), každý z vás zná. Veškeré snahy o jeho záchranu vyšly naprázdno. 
Malá jiskřička naděje se objevila v loňském roce, kdy NPÚ Pardubice obdržel částku 2,5 mil. 
Kč, kterou může použít v letech 2006-2008 na nejrůznější zabezpečovací práce. V loňském 
roce bylo proinvestováno 800 000,- Kč a firma Maratonstav Úpice, a.s. z toho provedla: 
opravu střechy nad Z křídlem, přezdění 60m3 zdiva v prostoru hlavního vchodu, osazení 
hlavních vrat a průzkum pevnosti základů. V příštích letech by se mělo v přezdívání zdiva 
pokračovat. Cílem je kompletní ochrana zdiva a zpřístupnění hradu pro veřejnost. Objem 
současně vyčleněných finančních prostředků zdaleka neodpovídá potřebám hradu. Proto se 
24. 11. 2006 sešla na Vízmburku vědecká rada Národního památkového ústavu s cílem roz-
hodnout jak postupovat v dalších letech. Výsledek jednání není doposud znám.

Bližší informace a nejnovější zprávy o hradu naleznete na webových stránkách občanského 
sdružení Sdružení pro Vízmburk se sídlem v Červeném Kostelci, Souběžná 501. Vzniklo 
v roce 2002 a jedním z jeho hlavních cílů je záchrana skvostu raně gotické architektury pro 
budoucí generace a postupné zabezpečení a zpracování nálezového fondu z hradu.

Stavební úpravy na hradě Vízmburk z konce roku 2006

Kácení stromů
Každý vlastník, který se rozhodne pokácet 
strom rostoucí mimo les, je podle zákona 
číslo 114/92 Sb. a 395/92 Sb. povinen podat 
si žádost na Obecním úřadě v Havlovicích. 
Ten po provedeném místním šetření zjistí, 
zda-li strom nemá estetickou, historickou 
nebo jinou hodnotu, vydá zdarma povo-
lení ke kácení. Povolení se nevyžaduje pro 
stromy o obvodu kmene do 80 cm měře-
ného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo sou-
vislé keřové porosty do celkové plochy 40 
m2. 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, zdů-
vodnění. Za pokácení stromů bez povolení 
může být udělena pokuta až do výše 10.000 
Kč. Stromy lze kácet v termínu od 1. 11. 
–  31. 3.

Nové domy na Malé Straně

Činnost důchodců 
v roce 2006
Scházíme se pod vedením Máši Mílové, 
která se o důchodce dobře stará. První 
naše setkání doběhlo v lednu při koncertu 
dechové hudby z Úpice. Ke konci měsíce 
jsme se společně s důchodci z Úpice hezky 
pobavili při hudbě, tanci a dobrém občerst-
vení v naší klubovně, kam nás pozvala paní 
Máša Mílová. Při této příležitosti jsme si 
připravili další program.

 Svým účinkováním v Kulturním domě 
v Úpici nám udělaly velkou radost děti 
ze základní umělecké školy. Zpěv, hudba 
a recitace nechyběly. Na jaře a na podzim 
jsme se zúčastnili autobusového zájezdu 
do Polska. Navštívili jsem Vambeřice a při 
zpáteční cestě jsme se zastavili v Brou-
mově. V květnu jsme shlédli pěkné vystou-
pení našich dětí ze základní školy ke Dni 
Matek. Zdařilá byla i předváděcí akce 
o zdraví a bylinkách. Někteří z nás zajeli 
na Hořičky. Zde shlédli výstavu určenou 
ukázce paličkování a ručních výrobků.

Stalo se již tradicí, že se v létě schá-
zíme při hudbě, zpěvu, jídle a pití na Tylově 
paloučku. V září jsme navštívili Třebecho-
vický betlém, Častolovický zámek, Lito-
myšl, Nové Hrady a Kočí. Tento výlet byl 
velmi zdařilý. V listopadu jsme si pochut-
nali na posvícenských koláčích a dobré 
večeři v hostinci Amerika. Opět nechyběl 
ani tanec. Potěšila nás též účast na zdařilé 
akci Advent v Ratibořicích. 

Pravidelně navštěvujeme schůze obec-
ního zastupitelstva.

Děkujeme tímto Máše Mílové za její dlou-
holetou práci a zároveň i zvolenému staros-
tovi ing. Pavlu Dvořáčkovi a celému vedení 
obce za podporu našich akcí.

 Ladislav Řezníček
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Projednávání
přestupků
Do konce roku 2006 byly přestupky pro 
naši obec projednávány přestupkovou 
komisí při Městském úřadě v Úpici. Poté, 
co nám tato služba byla Úpicí k 31. 12. 2006 
vypovězena, obrátili jsme se na město Trut-
nov. Od 1. 1. 2007 bude město Trutnov pro 
obec Havlovice na základě veřejnoprávní 
smlouvy za úplatu projednávat přestupky 
dle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, 
v platném znění a to na úseku:

a)  přestupků proti veřejnému pořádku 
  uvedené v § 47 § 49
b)  přestupků proti občanskému soužití 
  uvedené v § 49
c)  přestupků proti majetku uvedené
  v § 50
d)  ostatních přestupků proti pořádku ve 

státní správě a samosprávě uvedené 
v § 48 Přestupkového zákona

V případě spáchání uvedených přestupků 
doporučujeme vždy obrátit se na Policii ČR 
obvodní oddělení v Úpici k sepsání proto-
kolu. Ten bude následně podstoupen k vy-
řešení městu Trutnov.

Ze života Mysliveckého sdružení
Barchovan Havlovice
MS Barchovan Havlovice bylo založeno v roce 1978 z původních Mysliveckých sdružení 
Havlovice, Radeč a Libňatov na rozloze 2 894 ha. Tehdy členská základna čítala 44 členů. 
V současné době MS Barchovan pronajímá honitbu od honebního společenství Havlovice 
o rozloze 2 340 ha a spravuje ji 32 členů Mysliveckého sdružení., 4 členové jsou pro svůj 
pokročilý věk a zdravotní potíže čestní. I přesto, že v roce 2005 byli přijati dva mladí členové 
do řad Mysliveckého sdružení, je věkový průměr členů 53 let. V roce 2005 obdrželi věrnostní 
medaile ŘMMJ Miroslav Hruška a Vik Milan. 

Druhem zvěře, o kterou se myslivci celoročně starají je zejména srnčí, zajíci, černá zvěř 
a ze zvěře pernaté zejména bažanti a ojediněle koroptve. Pro příznivé vodní zdroje se v ho-
nitbě značně vyskytuje divoký chov kachny březňačky. Jako vzácní hosté zavítají někdy do 
honitby ojedinělé kusy zvěře dančí a jelení. 

Již od vzniku MS Barchovan byla zbudována a doposud je udržována uznaná bažantnice. 
Nachází se na ploše cca 350 ha za obcí Havlovice směrem k Libňatovu. Jsou zde také zbudo-

vány odchovny pro tuto dnes již u mnoha Mysliveckých sdružení opomíjenou zvěř. Náklady 
na udržování chovu bažantí zvěře nejsou pro naše Myslivecké sdružení v současné ekono-
mické situaci malé a sdružení je vděčné za každou finanční pomoc. Kromě sponzorů naši 
činnost podporuje i Obecní úřad Havlovice. Pro zachování zvěře v honitbě je každoročně do 
volné přírody vypouštěno cca 300 ks bažantí zvěře. Před lety se naše Myslivecké sdružení 
pokoušelo za podpory ministerstva zemědělství zlepšit chov koroptví v honitbě.Vzhledem 
k současné struktuře zemědělsky obhospodařovaných velkých pozemků a velkému množ-
ství predátorů se to však nepodařilo.

V rámci zlepšení životních podmínek pro zvěř se od roku 2005 naše Myslivecké sdružení 
za podpory Obecního úřadu v Havlovicích začalo zabývat programem „Návrh hospodář-
ské úpravy krajiny“ a to zejména v prostoru bažantnice. Členové Mysliveckého sdružení po 
dohodě s majiteli pozemků na určených místech provádí výsadbu stromů a keřů, jakož i za-
kladání mysliveckých poliček pro zlepšení potravní nabídky zejména zvěři srnčí a zajícům 
v době posklizňové a zimní. V této souvislosti nelze opomenout ani to, že myslivce trápí 
v současné době silná návštěvnost honitby veřejností a to zejména v době zimního strádání 
zvěře. Pro informaci se jedná o zvýšený pohyb osob v době houbařské sezóny, dále pak jízdy 
na koních, psí spřežení, jízda na terénních vozidlech různých typů a v zimní době pak běž-
kaři.Nelze přehlédnout ani nejrůznější závody, které Myslivecké sdružení nepovolilo a je-
jichž trasy v převážné míře nevedou po cestách, ale přímo uvnitř honitby.

Naše Myslivecké sdružení každoročně na počátku roku pořádá v sále JUTY Úpice pro 
veřejnost myslivecký ples. Dále ve spolupráci s Okresní organizací pro mentálně postižené 
děti spolupořádá akci Pohádkový les, které se mohou účastnit rodiče s dětmi ze širokého 
okolí. Dále spolupracujeme s Obecním úřadem v Havlovicích při pořádání dětského dne. 
Chata na Tylově paloučku, kterou MS Barchovan vlastní, je zapůjčována k nejrůznějším spo-
lečenským akcím. Naši členové provádějí přednášky o myslivosti a přírodě v okolních ško-
lách. Děti ze škol pro myslivce zase sbírají kaštany.Ty pak jsou jako vítaná potrava pro spár-
katou zvěř v zimních měsících předkládána jako doplněk krmné dávky. 

V měsíci dubnu letošního roku se bude konat výroční volební schůze MS Barchovan. Zde 
bude zvolen nový výbor.Věříme,že i on bude v dalším volebním období tyto již vžité spo-
lečenské akce včetně obhospodařování honitby ke spokojenosti členů Mysliveckého sdru-
žení, ale i nemyslivecké veřejnosti důstojně zajišťovat a plnit. Tím bude nejlépe reprezentovat 
dobré jméno Mysliveckého sdružení Barchovan.              Luboš Medek

Členové Mysliveckého sdružení Barchovan na Tylově paloučku

Fond rozvoje bydlení
Obci Havlovice se koncem roku 1997 poda-
řilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj 
bezúročnou půjčku ve výši 400.000 Kč, 
která je splatná v letošním roce. Tyto pro-
středky lze dle schválené obecně závazné 
vyhlášky poskytnout občanům Havlo-
vic na opravu a modernizaci domů formou 
půjčky s dobou splatnosti 4 roky a úrokem 
4%. Pro rok 2007 počítáme s celkovou část-
kou 250.000 Kč. Jedná se o finanční pro-
středky získané ze splátek z již uzavřených 
půjček. Půjčky jsou poskytovány pouze 1x 
ročně a to zejména na tyto druhy stavebních 
úprav:
-  oprava a výměna střešní krytiny
-  oprava fasády domu
-  zřízení ekologického topení místo topení 
  tuhými palivy
-  dodatečná izolace proti zemní vlhkosti
-  vybudování WC a koupelny, kde dopo-
  sud není
-  vybudování domovní ČOV

Zkušenosti s poskytováním půjček uká-
zaly, že tudy povede cesta k dalšímu zlepšo-
vání vzhledu našich rodinných domků a tím 
i celé obce. Zájemci o tuto půjčku se mohou 
přihlásit na obecním úřadě, kde jim budou 
poskytnuty bližší informace. Termín uzá-
věrky žádostí 26. 2. 2007. Půjčky budou 
schvalovány na veřejném zasedání koncem 
března. Vybraní žadatelé mohou čerpat 
finanční prostředky formou úhrady faktur 
od měsíce dubna 2007.
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Činnost v letošním roce byla věnována roz-
manitým činnostem. Jak reprezentací sboru 
a obce na hasičských soutěžích, tak pomoc 
obecnímu úřadu v různých činnostech. 

V měsících lednu – dubnu byla naše 
činnost směřována k teoretické přípravě. 
Zúčastnili jsme se tří okrskových školení 
v Libňatově. 

Ve dnech 10. a 11. února se 2 naši členové 
účastnili školení řidičů hasičského auta 
v hasičské zbrojnici v Úpici.

V měsíci březnu jsme pořádali 11. ročník 
naší hasičské zábavy spojené s vepřovými 
hody. Tuto významnou a nejen hasiči dobře 
hodnocenou akci navštívil letos rekordní 
počet hostů. 

Na propagaci požární ochrany bylo dne 
20.dubna dětem z Mateřské a Základní 
školy v Havlovicích ukázáno naše hasičské 
auto s úplným vybavením. Byla jim také 
předvedena ukázka hašení ohně, které se 
také některé z dětí zúčastnily.

Preventista Zdeněk Kraus v lednu navští-
vil Základní školu v Havlovicích, kde paní 
ředitelce školy Lence Čepelkové předal 

podklady k soutěži „Požární ochrana očima 
dětí“ a video-kazetu.

 V Mateřské a Základní škole v Havlovi-
cích se děti pod obětavým vedením svých 
učitelek svými literárními a výtvarnými 
pracemi do soutěže zapojily i v tomto roce 

Činnost SDH v Havlovicích v roce 2006 s výbornými výsledky. V měsíci dubnu 
jsme začali s přípravou na soutěžní sezónu 
v požárním sportu. 

Květen – již od poloviny tohoto měsíce 
se naplno rozběhl kolotoč závodů. Dne 20. 
května vyjelo naše družstvo na okrskovou 
soutěž v Maršově, kde však nakonec nestar-
tovalo. Další sobotu dne 27. května se účast-

nilo soutěže v Hajnicích. Kromě soutěží 
jsme zajišťovali 6. května hasičskou pomoc 
při organizaci akce „Boj o nádraží“ v Ma-
lých Svatoňovicích jako připomínku květ-
nových dnů v roce 1945. Začátkem června 
se pro děti uskutečnil Dětský den, kde se na 
jeho organizaci podíleli naši členové Tohola 
Libor a Martin a Ondřej Dvořáčkovi jednou 
z atrakcí. Dále pak naši členové pomáhali 
na brigádách při stavbě nového sportov-
ního areálu za školou, kde došlo také k vy-
budování odvodněné základny pro trénink 
a soutěže v požárním sportu. Soutěže v mě-
síci červnu byly ve Vlčicích , Rtyni v Pod-
krkonoší, okresní soutěž ve Dvoře Králové, 
Východočeská hasičská liga v Horní Rade-
chové a soutěž v Dubenci. 

V měsíci červenci uspořádal velitel 
místní jednotky námětové cvičení pro 8 
členů zásahového družstva. Na soutěžích 
jsme se prezentovali v Horních Rybnících, 
Velkém Vřeštově, Provodově, Bernartcích 
a ve Východočeské hasičské lize na Hořič-
kách. 

Dne 7. srpna 2006 jsme zajišťovali evaku-
aci skautského tábora na plovárně z důvodu 
povodně. Dětem poskytl provizorní ubyto-
vání obecní úřad v Kulturním domě. Stany 
byly přeneseny do bezpečné vzdálenosti od 
řeky. Dne 26. srpna jsme se zúčastnili sou-
těže O pohár Jestřebích hor ve Strážkovi-
cích, v měsíci září jsme se reprezentovali na 
soutěžích v Úpici, Stolíně, Mladých Bukách 
a Novém Městě nad Metují. Tento měsíc 
byl důležitý i dalšími událostmi. Podařilo 
se nám sestavit družstvo žen, které se bude 

Soutež v požárním útoku O pohár starosty obce

Družstva mužů a žen při soutěži v požárním útoku v Havlovicích

Zaplavená louka junáckého tábora na plovárně

dokončení na str. 16
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VLNKY ANEB ZPRÁVIČKY Z HAVLOVICKÉ ŠKOLIČKY
Velcí i malí, havlováci i přespolní, opět po 
roce Vás zdraví Hastrmánek z mateřské 
školky. 

V roce 2006 uplynulo v naší řece hodně 
vody, přešplouchlo mnoho vlnek a udála se 
spousta věcí. A o nich Vám teď chci vyprá-
vět... 

Naše děti navštěvují havlovickou saunu, 
jezdí do Trutnova na plavání, učí se hrát 
na zobcovou flétnu a mnohé využívají 
s rodiči možnost navštěvovat přímo v MŠ 
logopedku na nápravu řeči. Krásnou a dlou-
hou zimu 2005-06 využily k pekáčování, 
bruslení, hrátkám na sněhu, starostem o zví-

řátka v lese. Koncem ledna 2006 zažili naši 
předškoláci opravdický Zápis do 1. třídy ZŠ 
a o měsíc později se všichni ze školy vydali 
po vsi v masopustních maskách. 

Naše školka má také jednu zvláštnost. 
Je svá a neopičí se po americkém vzoru, 
neboť „Den tatínků“ (chcete-li Den otců) 
slaví již po mnoho let vždy v pátek třinác-
tého. V loňském roce to bylo v lednu - akce 
spíše sportovního rázu a v říjnu – oslava 
v duchu havlovického posvícení s pečením 
pravých koláčů (a ty si byly!). Ale maminky 
také nepřijdou zkrátka. I pro ně si naše děti 
připravují příjemné květnové odpoledne 
plné písniček, úkolů a vyrábění. A všichni 
dohromady se pak v podobném duchu 
sejdeme ještě jednou na konci roku u vá-
nočního stromečku. 

Pravidelné návštěvy pohádek a předsta-
vení v úpickém divadle, výstavy výtvar-
ných prací, hub i zvířat, exkurze do kniho-
ven, k rybníku, na pilu a další jsou již samo-
zřejmou součástí výchovného programu 
s názvem „Sluníčko na duši“. Ten je „ušitý 
na míru“ přímo pro moji školku a dalo by 
se říci, že „hlavními švadlenkami“ jsou 
paní učitelky Y. Friebelová a L. Wernerová. 
Společně s Vámi jsme vynesli Zimu ze vsi 

a stejně příjemným zážitkem je také zpívání 
koled na Štědrý den v kapličce. Oslavy Veli-
konoc a Vánoc mají u nás hlubokou tradici 
a jsou asi nejpříjemnějším obdobím v životě 
školy. Vyrábění líta či pomlázky s násled-
nou koledou přímo ve školce, odečítání dnů 
v adventním kalendáři, psaní svých tajných 
přání, napjaté očekávání a strach z příchodu 
Čerta a Mikuláše, těšení se na Ježíška, roz-
balování dárků.... Vždyť na to se nezapo-
míná...

A co naše Země? Ta přece také slaví svůj 
svátek. Proto si o ní něco pěkného poví-
dáme, víme, co jí škodí a co má ráda, pěkně 

ji v okolí uklidíme od odpadků, vyčistíme 
studánku pod Habřinou, roztřídíme odpad 
a odneseme jej do sběru... Děláte to také 
tak? Zkuste si sáhnout do svědomí. Toto 
téma v loňském roce rozvíjela i celoroční 
hra se SULIHAROU pod názvem „Voda“. 
Ekologické pořady, Putování za vílou Úpěn-
kou, Námořnický bál ve spolupráci se stu-
denty úpického gymnázia a také výlet k pra-
meni Labe – to byla paráda. 

SULIHARA se také výrazně prezento-
vala svým vystoupením a výstavou na říj-
novém Dni spolků v Úpici na Lánech. Aby 
také ne – vždyť se má čím chlubit. Letos 
oslaví již 10 let od svého vzniku. To bylo 
v naší školní tělocvičně, když nás při spo-
lečném karnevalu přivítal kouzelník Mra-
čoun v království SULIHARA. Na naše 
oslavy chystáme výstavu v úpickém muzeu, 
slavnostní veřejné vystoupení „Sluníčko“ 
v Divadle A. Jiráska a také výtvarnou, lite-
rární a fotografickou soutěž pod názvem 
„Moje vesnice“. K účasti v ní Vás všechny 
srdečně zvu. Přispějte, prosím, také svojí 
prací. Věková kategorie je od dvou do sta 
let, nikoho neomezuje a termín odevzdání 
do konce měsíce dubna je dostatečně 
dlouhý. Již předem děkuji Vám všem, kteří 

se do soutěže zapojíte a budete prezentovat 
naše Havlovice. Své práce odevzdejte k nám 
do školky. 

„Moje“ děti jsou také zdatnými sportovci. 
Pořádaly Běh Květy Lelkové, gymnastické 
dopoledne „Cvičí celá SULIHARA“, 
dopravní hru na kolech, výpravu na hrad 
Vizmburk, jízdu na velbloudech v areálu 
Sv. Kateřina... Krásné jsou také společné 
výlety. Se SULIHAROU jsme se v září roz-
jeli do Jičína-města pohádek, se školou pak 
do Hradce Králové (Planetárium a bazén), 
shlédli vánoční Třebechovice a pod Kuně-
tickou horou navštívili perníkovou cha-
loupku. 

Před koncem roku jsme se “poslední 
pohádkou“ rozloučili s paní učitelkou Lídou 
a přivítali mezi sebou paní učitelku Janu 
Kultovou z Batňovic. 

Ještě jsem se ani nepochlubil, jakou mám 
pěknou školku. Je čistá, pěkně vymalo-
vaná, před vstupem má novou protiskluzo-
vou dlažbu, v létě dostala krásná plastová 
okna a pro děti byl se sponzorskou pomocí 
vystavěn v lehárně takový „hrací“ balkónek 
– moc rády si tam hrají! Za veškerou pomoc 
Vám všem děkujeme.   ...zazvonil zvonec 
a mého vyprávění je téměř konec. 

A tak jako se po březích řeky Úpy roz-
léhá volání kachen a krásný zpěv skorce, 
zní z mojí školky štěbetání dětských pusi-
nek a smích. Někdy taky trochu rámusu 
a křiku, ale to dokáží i kapři a žáby v ryb-
níce. A že se jich urodilo! Stejně jako před-
školáků, kteří přišli letos v lednu k zápisu 
do 1. třídy. Bylo jich celkem 16, a to je téměř 
rekord ( v roce 1972 to bylo 20 dětí). A tak 
doufám, že až tenhle potěr odplave v září do 
školy, zaplní se moje školka novou droboti-
nou.  

Lidičky, snažte se! Ať to v našich Havlo-
vicích žije!!    Váš Hastrmánek

P.S.: Zápis dětí do mateřské školy je první 
týden v květnu.        Yvona Friebelová 

Mateřská škola - loučení s paní učitelkou Lídou

Pyrotechnické 
prostředky
Od 1. 4. 1997 nabyla účinnosti vyhláška 
č. 1/97 O používání pyrotechnických pro-
středků v obci. Na základě této vyhlášky 
je povoleno používání zábavných pyro-
technických předmětů (petard) na veřej-
ných prostranstvích pouze 31. 12. a 1. 1. 
Úplný zákaz používání petard je na 
zastávkách hromadné osobní dopravy, 
u veřejných budov, v jejich těsné blíz-
kosti a dále tam, kde by jejich používání 
ohrožovalo bezpečnost, zdraví a maje-
tek osob.
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Zemědělská společnost Svobodné a.s. vznikla 
v létě 1996. Založilo ji Zemědělské družstvo 
Svobodné, které v době jejího vzniku bylo 
vlastníkem 100% akcií akciové společnosti. 

Během10 letého vývoje se poměr změnil na 
přibližně 50% podíl akcií ve vlastnictví 

Zemědělského družstva a zbytek ve vlast-
nictví drobných akcionářů.

V době vzniku společnosti na konci roku 
1996 hospodařila akciová společnost na 
výměře 757 ha, z toho 608 ha orné a 149 ha 
luk a pastvin. Během 10 let se obhospodařo-
vaná výměra postupně měnila. V roce 1997 
byly přibrány některé pozemky po zaniklém 
Zemědělském družstvu Radeč. V roce 2000 
bylo pronajato cca 70 ha orné půdy od a.s. 
Výšina Hajnice. V současné době hospoda-
říme na 930 ha ploch, z toho 533 ha orné půdy 
a 397 ha trvale travních porostů. Současná 
výrobní skladba na orné půdě se skládá pře-
vážně z pěstování obilovin, v malém množství 
hrách, jetel na senáž a přibližně 95 – 100 ha 
kukuřice pro potřebu živočišné výroby. Vět-
šina sklizených obilovin připadne také pro 
potřebu živočišné výroby. Celorepublikový 
vývoj se promítá i u nás tím, že se zmenšuje 
plocha z orné půdy především na svažitých 
pozemcích.

V živočišné výrobě jsme při vzniku akciové 
společnosti chovali celkem 703 kusů hově-
zího dobytka, z toho 275 kusů dojných krav 
a 96 kusů býků ve výkrmu. Dále bylo ve stavu 
celkem 773 kusů prasat, z toho 88 kusů pras-
nic, 295 prasat ve výkrmu a zbytek odchovaná 
selata pro prodej. V dojivosti bylo dosahováno 
průměrné užitkovosti 4358 litrů na krávu za 
rok. Ke konci roku 2006 bylo v naší společ-
nosti ustájeno 710 kusů hovězího dobytka. Na 
středisku v Havlovicích je ustájeno celkem 
224 kusů dojných krav, z toho 179 krav v pro-
storách nové stáje. Na středisku Maršov jsme 
začali od roku 2004 chovat krávy bez tržní 
produkce mléka, pro které jsme postupně 
vybudovali 70 ha pastevní areál. V roce 2006 
jsme pásli stádo o počtu 64 krav a 3 plemenné 

ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST SVOBODNÉ A. S. HAVLOVICE
býky. Býky ve výkrmu jsme na odchovně 
v Maršově nepatrně navýšili na současných 
115 kusů. V chovu prasat jsme stavy sní-
žili zhruba na polovinu oproti roku 1996. 
Porodna prasnic byla přestěhována z nevyho-
vujících prostor v Havlovicích na Popluží do 
nově upravené stáje v Maršově. V produkci 
mléka jsme za 10 let podnikání zaznamenali 
nárust zhruba o 1/3 na současnou užitkovost 
6621 litrů na krávu za rok. Celkem jsme za rok 
2006 prodali 1 422 367 litrů mléka.

V roce 1997 bylo ve společnosti zaměst-
náno 68 pracovníků, z toho 36 v živočišné 
výrobě. Na konci roku 2005 byl počet zaměst-

nanců 44. Po uzávěrce letošního roku by se 
měl počet zaměstnanců ustálit přibližně na 35, 
v živočišné výrobě bude pracovat 10 pracov-
níků.

Velké milníky v 10 letem vývoji zeměděl-
ské společnosti byly tyto:

Rok 1999, krachem mlékárny v České 
Lípě jsme byli vystaveni velkému tlaku v ne-
dostatku finančních prostředků. I výsledky 
v rostlinné výrobě v tomto roce nebyly dobré, 
takže došlo k velkému zadlužení i vůči stát-
ním institucím. Změna odběratele mléka, pře-
chod k Polabským mlékárnám Poděbrady 
a krátkodobá finanční pomoc Obecních úřadů 
v Havlovicích a v Maršově pomohly krizi 
zažehnat.

Další mimořádnou událostí byl požár stře-
chy kravína na podzim v roce 2003 v Mar-
šově. Střecha a uskladněná sláma byly totálně 
zničeny a budova dočasně neprovozuschopná. 
Kravín byl snahou všech pracovníků brzo 
zprovozněn. Montáž nové střešní konstrukce 
a pokládku nové střešní krytiny zajistila fa, 
Maratonstav Úpice. Škoda byla odhadnuta na 
3 mil. Kč. Naštěstí jsou všechny objekty ve 
vlastnictví společnosti pojištěny, takže škodu 
uhradila pojišťovna.

Posledním mimořádným počinem byl rok 
2005, kdy bylo v září započato s rekonstrukcí 
stáje K I a výstavbou dojírny a jímky na 

kejdu. Na stavbu bylo vyhlášeno řádné výbě-
rové řízení, které ze 3 uchazečů vyhrála fa. 
Maratonstav Úpice. V červnu 2006 byla stav-
badokončena a 11. 7. 2006 úspěšně zkolaudo-
vána. Celkové náklady činily 15.800.000,-Kč. 
Financování stavby nám zajistila dlouho-
dobým úvěrem Česká spořitelna. V rámci 
dotační politiky státu jsme využili možnost 
čerpání dotace k této stavbě.Zajištění veške-
rých podkladů ke kolaudaci a k žádosti o pro-
placení dotace nebylo nikterak jednoduché, 
ale vše se zdárně povedlo a v současné době 
jsme i po úspěšné kontrole ze strany pracov-
níků ministerstva zemědělství.

Na úseku živočišné výroby, která je stěžejní 
činností v našem podniku, jsme udělali velké 
změny. Bez těchto změn by výroba mléka 
nebyla v naší společnosti možná.

Ostatní výrobní činnosti byly v poslední 
době velmi opomíjeny, takže v zastaralé tech-
nice, v údržbě budov a komunikací, v hnojení 
a chemické ochraně v rostlinné výrobě máme 
obrovský dluh, který budeme muset rychle 
začít řešit. Musíme se také vypořádat se stále 
rostoucími cenami energií (elektřina, nafta). 
Budeme muset začít splácet úvěr. Také neví-
me,kam se bude ubírat zemědělská politika 
České republiky a celé Evropské unie. Nové 
rozpočtové období 2008 – 2013 signalizuje 
některé změny a pro nás ne všechny příznivé.

S danou situací se budeme muset nějak 
poprat a problémům čelit tak, abychom i na-
dále byli fungující firmou působící v tomto 
regionu.

Jansa Karel
předseda představenstva a. s.Nový kravín s volným ustájením dojnic v Havlovicích

Nový kravín s dojírnou
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účastnit hasičských soutěží v požárním 
sportu. Každotýdenní trénink ženy zúročily 
hned na jejich první soutěži v Novém Městě 
nad Metují, kde obsadily druhé místo. 

Dne 30. září 2006 se nám podařilo uspo-
řádat nultý ročník hasičské soutěže v po-
žárním útoku „ Opohár starosty obce Hav-
lovice“. Soutěže se účastnilo 10 družstev 
mužů a 6 družstev žen. V takto nabité kon-
kurenci soutěžních družstev na novém hřišti 
sportovního areálu v Havlovicích a při bouř-
livé atmosféře fandících diváků se družstvu 
mužů podařilo zvítězit. Družstvo žen po 
menším zaváhání obsadilo 6. místo. Uspo-
řádali jsme velice vydařenou akci, kterou 
kladně hodnotila nejen soutěžní družstva, 
ale i někteří funkcionáři OSH Trutnov. 

Posledním závodem letošního roku byl 
Posvícenský koláč ve Strážkovicích. 

Letošní sportovní sezóna se nám vyda-
řila. Zúčastnili jsme se 19 závodů, kde jsme 
14x stáli na bedně. V naší sbírce nám při-
bylo 6 pohárů za 1. místo, 3 za 2. místo 
a 5 za 3. místo. V celkovém hodnocení 
poháru starosty OSH Trutnov jsme obsadili  
2. místo. V hodnocení Východočeské hasič-
ské ligy jsme se umístili na 11. místě z 58 
soutěžních družstev . 

Ženy se v tomto roce zúčastnily 3 soutěží 
v již zmiňovaném Novém Městě, v Havlo-
vicích a Strážkovicích, kde obsadily krásné  
3. místo. 

Z výčtu dalších činností mimo sou-
těže jsme provedli dvakrát umytí asfal-
tové plochy hřiště a dvakrát jsme byli čistit 
ucpané kanalizační potrubí. Kromě povodní 
v měsíci srpnu jsme k žádné jiné živelné 
pohromě nemuseli vyjíždět. 

Martin Dvořáček,
velitel SDH Havlovice

... činnost SDH
 v Havlovicích v roce 2006

pokračování ze str. 13

Pokládka kabelů NN a veřejného osvětlení na Popluží

Kácení lesa podél panelové cesty

Výzva pro vlastníky a uživatele 
pozemků v obci
K ODSTRANĚNÍ NEBO OKLEŠTĚNÍ STROMOVÍ A JINÝCH POROSTŮ.
V souladu s ustanovením §25 odst. 4h) zákona 458/2000 Sb. vyzýváme všechny vlastníky 
a nájemce pozemků, na nichž se nachází venkovní vedení elektrických rozvodových sítí, 
k odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý 
provoz zařízení i bezpečnost osob v blízkosti zařízení. Podle ustanovení citovaného Ener-
getického zákona a souvisejících norem se nesmí žádná část ovocných a okrasných stromů 
(větví i kmenů) přiblížit k vodičům vedení nízkého napětí na vzdálenost menší než 1 metr 
u holých vodičů a 0,5 metru u izolovaných vodičů a závěsných kabelů. U vedení vysokého 
napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry u holých vodičů.
Ochranné pásmo:
-  od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností 7 m od krajního vodiče na obě strany
-  od 35 kV do 100 kV včetně je vymezená vzdálenost 12 m od krajního vodiče na obě strany
-  v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m
V případech, kdy by mohlo při požadovaných pracích dojít k ohrožení bezpečnosti osob, 
poškození vedení nebo přerušení jeho provozu, vyžádejte si předchozí souhlas společnosti 
ČEZ-Distribuční služby, s.r.o. Pokud nebude provedeno okleštění porostů, provede potřebné 
práce energetická společnost vlastními prostředky, dřevní hmota bude ponechána na místě.
Bližší informace na zákaznické lince 840 840 840.

Úřední hodiny
OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
telefon:
starosta  -  499 784 061
účetní  -  499 784 062

Po 8,00 – 15,00 hodin

St 8,00 – 17,00 hodin

POŠTA HAVLOVICE
tel. 499 781 020

Po   8,00 – 10,00  13,30 – 15,30 hodin
Út   8,00 – 10,00 
St   8,00 – 10,00  13,30 - 15,30 hodin
Čt   8,00 – 10,00  13,30 – 15,30 hodin
Pá   8,00 – 10,00  13,30 – 15,30 hodin
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Spalování trávy a listí
Na území obce Havlovice je spalování 
listí a trávy zakázáno! Tento odpad lze 
buď kompostovat, nebo Vám ho za úplatu 
odveze obecní úřad. Při porušení tohoto 
zákona bude postupováno dle zákona o pře-
stupcích. Věříme, že čisté ovzduší je věcí 
nás všech a že si ho nebudeme záměrně 
zamořovat.

Občanská komise
V loňském roce nás opustili:
 1.    Janko Josef, č. p. 213
 2.    Kábrtová Júlie, č. p. 5
 3.    Faltová Květoslava, č. p. 81
 4.    Čipel Rudolf, č. p. 148
 5.  Stierandová Marie, č. p. 225
 6.  Kňourek Oldřich, č. p. 135
 7.  Kábrtová Božena, č. p. 187
 8.  Vlčková Elpída, č. p. 126
 9.  Janata Josef, č. p. 40
10. Kokošková Bernardína, č. p. 114

Narodili se:
1. Horák Adam, č. p. 86
2. Čepelka Vojta, č. p. 251
3. Pinkavová Nelly, č. p. 308

Celkový počet obyvatel k 1. 1. 2007 je 867. 
Občanská komise vyzývá manželé, kteří 
oslaví v roce 2007 nebo v dalších letech 
zlatou svatbu - 50 let společného života, aby 
se přihlásili na Obecním úřadě v Havlovi-
cích.

Obecní vodovod
Obecní vodovod byl vybudován 
v akci Z v letech 1959 – 1962. 
Jeho vlastníkem a provozovate-
lem je nepřetržitě obec Havlo-
vice. Na provozování vodovodu 
byl vypracován a dne 12.1.2005 
Krajskou hygienickou stanicí 
Královéhradeckého kraje schvá-
len nový Provozní řád vodovodu 
Havlovice. Povolení k provozování vodo-
vodu pro veřejnou potřebu vydal KÚ Krá-
lovéhradeckého kraje dne 17. 6. 2004 a od-
povědným zástupcem určil ing. Pavla Dvo-
řáčka starostu obce. Celková délka vodo-
vodního potrubí bez přípojek je 12.000 m. 
Na takto dlouhém potrubí se mohou vysky-
tovat poruchy, o kterých nevíme. Vyzýváme 
tímto každého, kdo objeví podezřelý 
průsak vody, aby to ohlásil na obecním 
úřadě. Pravidelné rozbory pitné vody pro-
vádí dle provozního řádu Zdravotní ústav 
Trutnov. Podrobné výsledky jsou k dispo-
zici na obecním úřadě. Cena vody za odečí-
tací období 1. 7. 2006 – 30. 6. 2007 pro oby-
vatelstvo je stanovena 8,- Kč/m3. Platba se 
provádí na obecním úřadě od 10. 7. 2007

Kabelová televize
Kabelová televize byla v naší obci vybudována a uvedena do provozu již v roce 1993. Po 
celou dobu ji provozuje firma SATER z Nového Bydžova. V současné době je připojeno 
přes 160 účastníků. Počátkem loňského roku byly do nabídky televizních programů zařazeny 
další česky mluvené, placené (kódované) programy.

Současná programová nabídka vypadá následovně:
Rádio FM2, ČT1, ČT2, ČT24, ČT 4 Sport, NOVA, PRIMA a 6 placených programů – Hall-
mark, Diskovery, Galaxie sport, Eurosport, stanice O a dětský kanál Jetix.

Počátkem letošního roku byly zkušebně do vysílání naší televize zařazeny programy 
MGM a Film+. Ani přes opakovanou výzvu nebyl mezi občany žádný kladný ohlas. Proto 
byly z vysílání staženy. 

Další změna programů závisí na jejich nabídce a cenové dostupnosti. Domníváme se, že 
by mohl být zájem o nějaký program s přírodovědnou tematikou. Poplatek na jednoho účast-
níka pro rok 2007 byl stanoven na 1000,-Kč. Tato částka nepokryje skutečné náklady. Ztráta 
ve výši cca 60.000,-Kč bude uhrazena z rozpočtu obce.

Závěrem informace o možnosti provozování internetu prostřednictvím rozvodu kabelové 
televize. S touto možností prozatím obecní úřad nepočítá, neboť náklady na úpravu celého 
zařízení by činily cca 500.000 Kč. Bezdrátový internet firmy Hi-net, na který je nyní možné 
se připojit, v naší obci tuto službu dostatečně nahrazuje. V současné době je připojeno cca 50 
rodinných domů. Měsíční poplatek za neomezený přístup 24 hodin denně činí 340 Kč/měsíc, 
jednorázový poplatek za instalaci přijímacího zařízení cca 3.200 Kč.
Telefonický kontakt: Pavel Kopera - 777 857 853.

Vrty pro tepelné čerpadlo za Kulturním domem

Rozšiřování cesty pomocí gabionů v Kobylinci
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Rovnání terénu pro nové travnaté hřiště

Budování nových chodníků v parku T. G. Masaryka

Ořez náletových dřevin na skále u zvoničky
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Výstavba nových domků uU Zvoničky

Nové domky na Králově kopci

Start hlavního závodu Silvestrovského běhu



Vydává OÚ Havlovice v nákladu 650 ks. Zpracoval ing. Pavel Dvořáček, starosta obce. Schváleno obecní radou dne 6. 2. 2007. Tisk Ofset Úpice a. s.

RŮZNÉ
Na OÚ u paní Dvořáčkové jsou ověřo-
vány pravosti podpisů a listin.

POUŤ V HAVLOVICÍCH
12. - 13. 5. 2007

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
14. 10. 2007

POTRAVINY JÁNOŠÍK
Tel. 499 781 567
Otevírací doba:
Po – Pá   7,30 – 11,30 13,30 – 16
So     7,30 – 11

HOSTINEC AMERIKA
Tel. 499 882 550
St   10,00 – 23,00 hod.
Čt   10,00 – 21,00 hod.
Pá   10,00 – 23,00 hod.
So   14,00 – 22,00 hod.
Ne  10,00 – 20,00 hod.

PROPAN – BUTAN
Tel. 499 781 567
(zajišťují potraviny Jánošík – během pra-
covní doby)

LIDOVÁ KNIHOVNA
V budově OÚ Havlovice – p. Kňourková
St   17,00 – 19,00 hod.

KADEŘNICTVÍ
(vedle OÚ – p. Hejnová)
telefon 499 781 609, mobil 606 883 376
Út + Pá   8,00 – 14,00 lichý týden
     12,30 – 19,00 sudý týden

SAUNA
Každou středu v Kulturním domě – muži 
a ženy společně v plavkách

9,30 - 11,00   mateřská škola
12,30 - 14,00   základní škola
15,00 - 20,30   společná pro veřejnost
Od ledna r. 2007 je zde v provozu každou 
středu i solárium.

vstupné
děti do 10 let   10,- Kč
děti do 15 let   20,- Kč
dospělí     50,- Kč
permanentka pro dospělé 400,- Kč  (na 10x)

KOMINICTVÍ-PITHART
Rytně v Podkrkonoší, mobil 607 142 111
Čištění, kolaudace a revize komínů

15 let od založení firmy   (1992-2007)
Počátkem roku 1992 jsem navštívil starostu naší obce jako spolupodnikatel Velkoob-
chodu URBANEC se žádostí o prodejní prostory k vytvoření konkurence v oblasti zásobo-
vání potravin a jiného sortimentu zboží. Byl jsem ujištěn, že to je dobrý nápad a že nám 
bude vyhověno. V té době v naší obci nebylo zásobování na takové úrovni, kterou by si naši 
občané zasluhovali. Po krátkém čase nám byly 
nabídnuty prostory v domě čp. 124 za školou, 
kde byl v té době mandl. Ten byl přemístěn 
a vznikl tak prostor k žádanému podnikání. Za 
pár dní, tj. poslední den v březnu, byl otevřen 
Koloniál Za školou. Těsně před otevřením pro-
dejny mě můj šéf V. Urbanec navrhl, abych šel 
svou cestou. Přesvědčil jsem svoji ženu ke spo-
lupráci. Tak vše začalo a spokojenost občanů 
se projevila tím, že u nás začali nakupovat. Po 
5 letech úspěšného podnikání a přežití 3 kon-
kurentů v místní prodejně Jednoty mě starosta 
vybídl tak dlouho k převzetí této prodejny. Jeho 
myšlenku jsem přijal. 23. ledna 1997 jsem začal 
s rekonstrukcí prodejny. Po 66 dnech, tj. 30. 
března byla slavnostně otevřena. Krátce poté 
jsme ji na základě četných žádostí občanů pře-
jmenovali na POTRAVINY JÁNOŠÍK. Firma 
v prvních čtyřech letech vzkvétala a tak jsme 
mohli investovat a rozšiřovat sortiment zboží dle přání a potřeb zákazníků. Potom přišla léta 
„marketové horečky.“ Lidé začali využívat lákavých nabídek zahraničních i tuzemských vel-
kých obchodů. Toto zhruba tříleté krizové období jsme ustáli a lidé částečně pochopili, že 
markety nejsou pro všechny to pravé. Díky některým dodavatelům, kteří dříve vůbec nezá-
sobovali vesnice a malé obchody, jsme se dostali do lepších cen a akčního zboží. V této době 
se již držíme stabilně na trhu, který s námi počítá. Nyní provádíme rekonstrukci prodejny, 
abychom mohli znovu rozšířit sortiment a zlepšit kvalitu prodeje. V letošním roce v květno-
vých dnech si připomeneme patnáctileté výročí založení firmy, která v okolních vesnicích 
nemá konkurenci.Věřím, že i nadále bude držet krok na trhu. Na rozvíjení firmy v dosti tvr-
dých podmínkách se podílelo mnoho mých známých a kamarádů, kterým poděkuji osobně 
při oslavách. Zvlášť bych chtěl vyzdvihnout pochopení starosty ing. Pavla Dvořáčka a tehdej-
šího majitele velkoobchodu Vládi Urbance, kteří stáli u zrodu této firmy a dali impuls pro 
naše podnikání. S mojí rodinou jsem těchto podnětů využil a doufám, že ku prospěchu nás 
všech. Poděkování patří také všem zákazníkům, s kterými se rád uvidím začátkem května 
na malé párty.

 Hodně štěstí a zdraví Vám přeje Svatopluk Jánošík s rodinou.

Prodejna manželů Jánošíkových


