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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 a dalších je pro vás připravujeme již po sedmadvacáté. 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 2017

Rok 2017 začal 1. ledna probuze-
ním do kouzelného rána. Všechno
bylo nádherně ojíněné a navíc
ozářené vycházejícím sluncem na
azurově modré obloze. Tenhle ne-
skutečný pohled vydržel až do od-
poledních hodin. Kéž by se dalo
říci, jak na Nový rok, tak po celý
rok. Ale to by byl rok jak procházka
růžovou zahradou a takový tu ještě
nikdy nebyl a ani nebude. Každá
překážka je přece výzva a stojí za to
ji zdolat. A výzev bylo v loňském
roce dost. O některých se podrob-
něji dočtete na dalších stránkách,
o některých se zmíním v tomto
úvodním článku. 

A tak postupně. V první polovině
ledna většině z nás udělalo radost
počasí. Napadlo téměř 50 cm sně-
hu. Tak zase po letech vyrazil náš
sněžný skútr, aby připravil běžka-
řům stopy a to nejen po obci, ale až
do Ratibořic. Do bílé stopy se vydali
nejen zkušení běžkaři, ale i ti, kteří
po dlouhé době oprášili lyže z půdy.
Dostatek sněhu po celý leden byl
výzvou pro pár nadšenců, kteří
v našem sportovním areálu zorga-
nizovali historicky první Havlovic-
ký biatlon. Účast závodníků a fa-
noušků byla veliká, a to nejen míst-
ních, ale i přespolních.

Po vydařené plesové sezoně se
začalo v kulturním domě bourat.
Téměř tři měsíce se rekonstruovala
ta část suterénu, která je využívána
k saunování. Byla opravena potírna,
včetně výměny saunovacích kamen
a vstupních dveří, kompletně se zre-
konstruovaly sprchy a sociální zá-
zemí. V říjnu, po zahájení provozu
sauny, se více než 70 pravidelných

návštěvníků včetně našich dětí ne-
stačilo divit, když si kromě příjem-
ného prostředí mohli odložit věci
do nových skříněk a posadit se
k novým stolkům.

Během března probíhalo zamě-
řování trasy obecního vodovodu.
Většinu z Vás jsem navštívil, aby-
chom si upřesnili a označili vedení
vodovodu kolem vašeho bydliště.
Poté bylo více než tisíc bodů geo-
deticky zaměřeno a zpracováno
v programu GRAMIS. Pro letošní
rok zbývá už jen pár drobností
a téměř dvouletá práce bude u kon-
ce. Tím bude konečně zdokumen-
továno vedení obecního vodovodu
na celém území obce.

Na náš obecní vodovod byla sou-
středěna pozornost od července až
téměř do konce roku. Dokonalou
proměnou prošla čerpací stanice
obecního vodovodu v těžko do-
stupném terénu v Muchově. S tím

souvisela i dlouho plánovaná velice
náročná výměna výtlačného po-
trubí z této čerpací stanice až do
vodojemu na Králově kopci. V trase
stála silnice II. třídy vedoucí do Lib-
ňatova a místní komunikace ve-
doucí k nedalekým chatám. Obě
překážky byly překonány řízenými
podvrty.

Poslední loňskou vodovodní akcí
byla výměna vodovodu na Popluží
v délce 243 m. V náročném terénu
a za nepříznivého počasí a podaři-
lo akci v termínu dokončit a čtyři
domy byly připojeny na nové vo-
dovodní potrubí. 

Celkem bylo do obnovy našeho
obecního vodovodu investováno
téměř 1 milion korun.

Ale ještě se musím o něco vrátit
v čase. Na konci června byly zahá-
jeny restaurátorské práce na opravě
křížku U Mandle. Po dvou měsících

Chalupa na Podhradí

(dokončení na následující straně)
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AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2017

Úprava štěrkové komunikace Na Výsluní

Opravená obecní komunikace k hradu Vízmburku

Vrtání děr do skály pro nové zábradlí podél pěšiny ke zvoničce

...OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2017

byl křížek opraven a stal se další vý-
znamnou památkou naší obce.

V pátek 11. srpna 2017 se přes
naši obec přehnala vichřice. Ná-
sledky byly katastrofální. Polámané
stromy po celé obci, poničené stře-
chy rodinných domů i hospodář-
ských stavení, zdevastovaný urnový
háj a celá obec několik dní bez elek-
třiny. Pozůstatky této vichřice jsou
patrné po obci ještě dnes.

Mezi ty smutné události roku
2017 bezesporu patři i úmrtí 15 ha-
vlovických spoluobčanů. Bohužel,
jedním těch, kteří nás opustili, byl
pan Josef Vik, významná osobnost
naší obce, úžasný malíř venkov-
ských chaloupek.

V adventním čase jsme si spo-
lečně zazpívali koledy v parku a roz-
svítili vánoční strom. Čekání na Je-
žíška jsme lidem zpestřili zdařilou
akcí, kterou bylo odhalení dřevěné
sochy Havlovického vodníka. Dne
23. prosince ve 14 hodin se sešlo
v parku před školou více jak sto lidí.
Všichni netrpělivě čekali, co se
skrývá pod pečlivě převázaným,
bílým saténem. Náš živý předsta-
vitel havlovického vodníka Jarda
Dufek, který tuto náročnou a zod-
povědnou funkci už zastává více jak
25 let, odhalil téměř tři metry vyso-
kou dřevěnou sochu. Jejím autorem
je řezbář pan Jiří Škop z Ohnišova.
Vytvářel ji podle fotografií Jardy
Dua více než čtyři měsíce. A aby
dřevěnému vodníkovi nebylo v par-
ku u školy smutno, u nohou mu
leží bezmála dvoumetrový dřevěný
sumec. Podle reakcí lidí výsledek
předčil očekávání. Máme ve vesnici
další krásnou dominantu a doufám,
že nám bude dělat radost po desítky
let.

Tak to byl rok 2017. Co nám při-
nese rok 2018? Určitě zase dost
práce, kterou už máme naplánova-
nou. A v měsíci říjnu i nové obecní
zastupitelstvo. A jaké? Ale to je na
Vás na voličích. Rozhodnou vaše
hlasy. Rozhodně nezůstaňte doma
a přijďte podpořit ty kandidáty,
kteří mohou a hlavně chtějí pro
obec něco udělat. Příští čtyři roky
jsou ve vašich rukou.

Ing. Pavel Dvořáček 

(pokračování z předchozí strany)



s.r.o., Nová Paka, Obec Havlovice, Jan
Horák, David Dřevecký, Z&D Stavby,
s.r.o. Trutnov

4. Oprava křížku U Mandle
• oprava zčásti poškozené památky

včetně vybudování nového podstavce
a ozdobného plůtku

Celkové náklady: 192.000,– Kč
z toho dotace z MZe 133.000,– Kč
Dodavatel prací: Petr Tomáš, Nové
Město nad Metují

5. Výměna vodovodního potrubí na
Popluží

• od hlavního řádu u Prouzů č.p. 2 bylo
nataženo nové PE potrubí o průměru
63 mm v délce 243 m a na něj byly
přepojeny 4 rodinné domy 

Celkové náklady: 84.000,– Kč
Dodavatel prací: Obec Havlovice, David
Dřevecký, Josef Köhl

6. Úprava štěrkových komunikací
• štěrkové obecní komunikace k Vízm-

burku, za Čističkou, nad Jutou a na
Výsluní byly vyrovnány štěrkem a od-
vodněny

Celkové náklady: 373.000,– Kč
Dodavatel prací: Vladislav Mertlík, Me-
zilečí

7. Socha vodníka a sumce
• dle skutečné předlohy našeho vod-

níka byla zhotovena socha z dubové-
ho dřeva, doplněná o sochu sumce, obo-
jí je umístěno v parku před školou

Celkové náklady: 95.000,– Kč
Dodavatel: Jiří Škop, Ohnišov
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1. Stavební úpravy čerpací stanice
Muchov

• původní stavba z roku 1960 prošla
celkovou rekonstrukcí. Byly opraveny
venkovní i vnitřní omítky, byla vy-
měněna okna a vchodové dveře, ob-
jekt byl odvodněn, došlo i na terénní
úpravy, výměnu oplocení i na vybu-
dování nových přístupových chod-
níků ze zámkové dlažby

Celkové náklady: 690.000,– Kč
Dodavatel stavby: Petr Havlas, Velké
Svatoňovice

2. Rekonstrukce suterénu kulturního
domu

• jednalo se o část suterénu kulturního
domu využívaného k saunování. Byla
provedena kompletní rekonstrukce
sociálního zařízení (sprchy a WC)
a potírny včetně výměny saunových
kamen. Úpravou prošla i odpočí-
várna, kde došlo také k výměně
vnitřního vybavení.

Celkové náklady: 750.000,– Kč
Dodavatel stavby: Petr Havlas, Velké
Svatoňovice

3. Výměna výtlačného řádu obecního
vodovodu

• původní litinové výtlačné potrubí
obecního vodovodu z čerpací stanice
v Muchově do vodojemu na Králově
kopci bylo v celé délce (280 m) na-
hrazeno PE potrubím o průměru
100 mm. Souběžně s tím byly polo-
ženy i nové silové i ovládací kabely.

Celkové náklady: 231.000,– Kč
Dodavatel prací: Postolka – Drilling,

...AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2017

• kompletní oprava zvoničky na
skále

• drobné stavební úpravy vodoje-
mu na Králově kopci

• rekonstrukce části obecního vo-
dovodu ve Vsi

• oprava střechy čerpací stanice
na Popluží

• zpracování projektové dokumen-
tace a vydání stavebního povo-
lení na vybudování 2 cyklostezek
z našeho sportovního areálu ke
stadionu Sparta Úpice

• zajištění vydání stavebního po-
volení na opravu betonového
mostu ve Vsi

• výroba stolního týdenního ka-
lendáře na rok 2019

• modernizace vybavení kultur-
ního domu

NĚKTERÉ
PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2018

Park T. G. Masaryka prošel rozsáhlou úpravou

8. Modernizace vybavení kulturního
domu

• výměna čalounění 320 ks židlí, 13 ks
nových stolů, nový dataprojektor a plát-
no, modernizace ozvučení

Celkové náklady: 185.000,– Kč 

Havlovický vodník Jarda Dufek odhalil
v parku před školou svoji dřevěnou sochu



Vážení spoluobčané,

stejně jako každý rok se k vám dostá-
vají naše Havlovické noviny. Jedná se
o periodickou tiskovinu vydávanou
a placenou obcí Havlovice, tedy územně
samosprávným celkem. Vydávání tako-
vých tiskovin je upraveno platným tis-
kovým zákonem, který byl v roce 2013
doplněn zákonem č. 305/2013 Sb. Dů-
vodem, proč byl tento zákon vydán,
bylo, že dosavadní zákon vydávání pe-
riodik územními samosprávnými celky
vůbec neupravoval. Docházelo tak k si-
tuacím, kdy se periodikum vydávané
z rozpočtu obce nebo kraje stávalo do-
ménou „vládnoucích zastupitelů“, kteří
zamezovali přístupu k publikování opo-
zičním zastupitelům. Nebylo tak možné,
aby byly veřejnosti předestřeny nesou-
hlasné názory a protinávrhy při řešení
různých záležitostí či polemika nad zvo-
leným postupem. Tím se trvale a dlou-
hodobě poškozovalo veřejné vědomí
o politickém procesu jako dialogu, v němž
se v rámci soutěže politických sil střetá-
valy různé názory. Cílem přijaté právní
úpravy byla objektivní informovanost
občanů územních samosprávných celků
o činnosti a průběhu jednání jimi vole-
ných zástupců.

Zastupitelé obce, zvolení za hnutí
Rovnováha, se rozhodli zveřejnit tento
příspěvek v Havlovických novinách,
neboť se domnívají, že články zveřej-
něné panem starostou a panem místo-
starostou v posledních dvou číslech
našich novin, zcela odporují výše uve-
deným zásadám pro vydávání periodik
samosprávných celků a nepředstavují
službu veřejnosti, realizovanou za ve-
řejné prostředky obce Havlovice (/cca
50.000 Kč). Jedná se zejména o články
v HN 2016 – „Co přinesly volby“, „Ša-
chová partie byla rozehrána“ a v HN
2017 „Ohlédnutí za rokem 2016“. V nich
uveřejněná tvrzení jsou podle našeho
názoru nejen zneužitím našich novin
k politickým útokům na zastupitele
zvolené za hnutí Rovnováha ze strany
zpracovatelů novin, ale v některých pří-
padech hraničí až s pomluvou.

Jako příklad je možno deklarovat tyto
části výše uvedených statí:

Havlovické noviny, únor 2017
– „Už jsme si zvykli na to, že veškerá práce

a zodpovědnost je jen na devíti zastu-
pitelích kandidujících za Sdružení ne-

závislých kandidátů. Zbývajích šest za-
stupitelů za sdružení Rovnováha jde
cestou destruktivní opozice“,

– „Jednalo se o řešení oznámení zastupi-
tele pana Jana Čepelky, které podal na
odbor životního prostředí na Městském
úřadě v Trutnově v souvislosti s nepo-
volenou stavbou. Vyřešení celé věci stálo
naši obecní pokladnu 153.000 Kč.“,

– „Závěrem  bych rád ubezpečil všechny,
že Havlovice jsou zdravou a dobře fun-
gující obcí. Veškeré snahy o destabilizaci
jsou neuvážené a jednotlivci si tím
snaží jen řešit své osobní zájmy“.

Článek Šachová partie byla roze-
hrána – HN únor 2016, už nemá cenu
ani citovat a zvědavému čtenáři je
možno, v případě zájmu, doporučit jeho
znovupřečtení. Tvrzení, že „čas v naší
obci se začíná pomyslně zastavovat“, že
„Snad jen pár let bude trvat, než někomu
dojde trpělivost a řekne dost“, že „jednání
zastupitelstva jsou většinou šachovou par-
tií, kterou muselo nakonec rozhodnout až
hlasování. Tady se ukázala převaha Sdru-
žení nezávislých kandidátů Havlovice. To
si svoje návrhy dokázalo vždy prosadit,“
jsou spíše pro zasmání. Musí to být sku-
tečně tvrdá a složitá šachová taktika
prosadit ten správný názor za pomoci
hlasování 9 proti 6. Ještě složitější to
musí být při hlasování v radě obce, kde
zasedají pouze zastupitelé ze Sdružení
nezávislých kandidátů a hlasování je
vždycky jednomyslné 5:0. Navíc si ne-
závislí zastupitelé v zastupitelstvu
prohlasovali přesun kompetencí ze za-
stupitelstva na radu obce v otázce roz-
hodování o provádění rozpočtových
opatření v období mezi jednotlivými za-
sedáními zastupitelstva na straně pří-
jmů i výdajů ve výši 300.000,– Kč.
Zjednodušeně řečeno, pět členů rady
obce dostalo mandát rozhodovat zcela
libovolně o všech zakázkách do výše
300.000,– Kč  (k účinnosti rozhodnutí
rady stačí účast 3 členů).

Závěrem bychom chtěli tuto jedinou
a poslední možnost v tomto volebním
období využít k tomu, abychom se vy-
jádřili k poslednímu zasedání obecního
zastupitelstva dne 19. 12. 2017. Jedná se
o to, abychom čtenářům vysvětlili dů-
vody, proč jsme v jednotlivých přípa-
dech hlasovali tak, jak jsme hlasovali,
a proč:

– navržený rozpočet obce jsme nepod-
pořili proto, že námi předložené ná-

vrhy na dílčí úpravy byly odmítnuty
(zvýšení dodace našemu Divadel-
nímu amatérskému spolku a naopak
snížení dotace Spolku přátel čes.
a mor. folkloru se sídlem na Hořič-
kách), nebyla nám vysvětlena po-
ložka rozpočtu na mzdy a pojištění 3
zaměstnanců obce ve výši cca
2.000.000 Kč. Odpověď starosty, že je
to podle tabulek, bez uvedení kterých,
nám připadla jako nedostatečná.

– odmítli jsme odsouhlasit Finanční
plán pro hospodářskou činnost na
rok 2018, protože takový materiál
nebyl zastupitelstvu k jednání vůbec
předložen, stejně tak, jako návrh
znění obecní vyhlášky.

– odmítli jsme i panem starostou navr-
žené zvýšení odměn členům rady
obce z částky 1.300 Kč na částku
3.300 Kč měsíčně a zvýšení odměny
místostarosty na částku 8.500 Kč mě-
síčně. K tomu ještě radní pobírají
částku 1.000 Kč měsíčně za vedení
výborů zastupitelstva. Zdůvodnění
pana starosty, že radní odpovídají za
svá rozhodnutí celým svým majet-
kem je sice pravdivé, ale úplně ve stej-
ném rozsahu odpovídají i všichni
ostatní členové zastupitelstva obce.
A ti žádnou odměnu neberou.

– za Rovnováhu jsme požadovali opra-
vu nebo odstranění nápisu na pamá-
tečním kameni umístěném před mos-
tem U Mandle, protože cena mostu
v něm uvedená neodpovídá skuteč-
nosti. Ta je ve skutečnosti podle na-
šich výpočtů o několik milionů vyšší.
Odpověď, že to nebude žádný pro-
blém opravit až po splacení celého
úvěru v roce 2025, je skutečně šala-
mounská. V roce 2025 nás už moc
těch, kteří budou čekat na výpočet
celé částky nákladů a těch, kteří to
budou moci vysvětlit, v zastupitelstvu
asi nebude.

Všem spoluobčanům přeje Rovnováha
v novém roce 2018 hlavně hodně
zdraví.

Zastupitelé za sdružení Rovnováha
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Havlovické noviny vydává obec Ha-
vlovice. Společně s přispěvateli z řad zá-
stupců našich spolků, školy i školky, ale
i ostatních je v letošním roce vydáváme
již po sedmadvacáté. Nikdy nebyly cen-
zurované a hlavně vždy byly objektivní
a pravdivé. Každý příspěvek byl vždy
podepsaný a každý si ho byl připraven
kdykoliv obhájit. Nikomu jsme nikdy
nebránili vyjádřit touto cestou svůj
názor. Proto také nebráníme opozič-
nímu sdružení Rovnováha vydat tento
článek. Ale některé informace zde po-
dávané je nutno uvést na pravou míru.

1. Havlovické noviny nejsou dle sdělení
Ministerstva kultury ze dne 21. 11.
2016, které jsme si vyžádali, periodic-
kou tiskovinou. Musely by vycházet
minimálně 2x za rok. Proto nepodlé-
hají zákonu č. 46/2000 Sb. (tiskový
zákon) ve znění pozdějších předpisů.

Ani přesto, že nejsou periodickou ti-
skovinou, nikdy nebyly využity jako
nástroj „vládnoucí strany“.

2. Sdružení Rovnováha se domnívá, že
některá vyjádření v Havlovických
novinách hraničí až s pomluvou.
Osobně si myslím, že kdo četl Havlo-
vické noviny trochu jinak, které vy-
dává sdružení Rovnováha, případně
se podíval na články na jejich oficiál-
ních veřejných webových stránkách,
tak si udělal jasný obrázek o tom, co
znamená slovo „pomluva“.

3. Rád jsem si přečetl důvody, které je
vedly k tomu, že při hlasování ne-
podpořili rozpočet obce na rok 2018.
Ale nikde jsem se nedočetl, proč ne-
podpořili při hlasování ani rozpočet
obce na rok 2015, 2016 ani 2017? Je
sice pravda, že zastupitel obce za svá
rozhodnutí ručí celým svým majet-
kem, ale když hlasuje proti nebo se

zdrží hlasování, k ničemu se nezava-
zuje.

Myslím si, že každý, kdo alespoň jed-
nou za toto volební období navštívil ve-
řejné zasedání zastupitelstva obce, nebo
se alespoň trochu zajímal o dění v obci,
si už dávno udělal vlastní obrázek
o tom, jak to v naší obci skutečně je.

Ing. Pavel Dvořáček
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REAKCE STAROSTY OBCE NA ČLÁNEK ROVNOVÁHY

Ocelová, 10 m vysoká rozhledna se
nachází na stejnojmenném nejvyšším
vrcholu Jestřebích hor (739 m n. m.).
V loňském roce uplynulo již 50 let od
jejího slavnostního otevření (24. září
1967). Rozhlednu postavili svépomocí
nadšenci z TJ Baník Malé Svatoňovice,
dnes TJ SOKOL.

Zajímavostí je, že hlavním kon-
strukčním materiálem byly vyřazené
vrtné tyče. Celá příhradová konstrukce
rozhledny byla sestavena ve strojní dílně
Východočeských uhelných dolů. Poté
byla rozebrána na jednotlivé díly, které
byly převezeny na palouk pod vrcholem
terénním nákladním automobilem
Praga V3S. Odtud byly provizorní la-
novkou dopraveny na vrchol. Celkem se
do dobrovolné práce zapojilo téměř pa-
desát členů tělovýchovné jednoty.

A hlavně díky jim náklady na vý-
stavbu činily necelých dvacet tisíc
korun. Ihned po otevření se rozhledna
stala vyhledávanou stavbou, která nabí-
zela výhledy do okolních obcí, ale i na
Krkonoše, Orlické hory, přehradu Roz-
koš a Královédvorsko. Dnes už tomu tak
není. Okolní stromy rozhlednu přerostly
a brání ve výhledu.

Obec Malé Svatoňovice, na jejímž ka-
tastrálním území se rozhledna nachází,
se rozhodla celou situaci řešit. Původně
se uvažovalo o tom, že se celá kon-

strukce opraví a zvýší. To se ale ukázalo
jako technicky neřešitelné. Byl proto
zpracován projekt na vybudování roz-
hledny nové na místě té stávající. Bude
opět kovová, ale trochu jiná – s uprave-
ným schodištěm a odpočívadly. Co
bude ale zcela jiné, je její výška. Vyhlíd-
ková plošina bude ve 25 metrech. Cel-
kové náklady přesáhnou 3 miliony
korun. Stavba bude financována z ně-
kolika zdrojů. Především obec Malé
Svatoňovice vyhlásila veřejnou sbírku
a zřídila transparentní speciální účet, na
nějž může veřejnost posílat dary určené
na stavbu nové rozhledny. Příspěvky do
sbírky lze zasílat bezhotovostně na číslo
účtu: 4872426349/0800, Česká spoři-
telna, a.s. nebo poštovní poukázkou
typu „A“, kde vyplníte číslo účtu, kód
banky a popřípadě adresu majitele účtu
Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105,
542 34 Malé Svatoňovice. Dalším zdro-
jem je finanční spoluúčast obcí ze
Svazku obcí Jestřebí hory. Naše obec již
schválila částku 30.000,– Kč. Kromě
vlastních zdrojů počítá obec Malé Sva-
toňovice i s čerpáním finančních pro-
středků z vhodného dotačního titulu.

Podle posledních informací dojde
v letošním roce k odstranění stávající
rozhledny a zároveň budou zahájeny
i práce na vybudování rozhledny nové.
S jejím dokončením se počítá v roce

2019. Věříme, že nová rozhledna opět
zatraktivní vrchol Žaltman a že opět
poskytne nádherné výhledy do okolní
krajiny. 

Ing. Pavel Dvořáček

ROZHLEDNA ŽALTMAN

Rozhledna Žaltman v Jestřebích horách
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

V obci je zaveden paušální poplatek za
odvoz a likvidaci domovního odpadu.
Jeho výše je pro rok 2018 stanovena na
500,– Kč/osobu/rok. 

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

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

– pokud dojde k jakékoliv změně roz-
hodné pro výpočet poplatku (naro-
zení, úmrtí, odhlášení nebo přihlášení
trvalého pobytu, prodej objektu), je
každý povinen tuto skutečnost nahlá-
sit do 30 dnů na obecní úřad

– od poplatku jsou osvobozené pouze
osoby, které mají na území obce trvalý
pobyt a které písemně prokážou, že se
déle než 10 měsíců nepřetržitě zdržují
mimo obec

– poplatek je každý povinen uhradit
nejpozději do 28. 2. příslušného ro-
ku, nezaplacený poplatek bude vymě-
řen platebním výměrem, může být
navýšen až o 50 % a lze ho vymáhat
do 3 let, kdy poplatková povinnost
vznikla.

I v roce 2018 bude domovní odpad
odvážet firma Transport Trutnov. Svozo-
vým dnem je úterý. Odpad je odvážen
v zimních měsících 1x týdně a v letních
měsících 1x za dva týdny. Tuto četnost
odvozu si občané zvolili na základě do-
tazníkového šetření, které proběhlo
v říjnu roku 2016. Odpad vám bude
odvážen z vlastních popelnic nebo ulo-
žený v igelitových pytlích dodaných
pouze firmou Transport Trutnov. Ty kou-
píte na Obecním úřadě v Havlovicích za
10,– Kč/ks. Do míst, která jsou obtížně
dostupná hlavně v zimě, byly umístěny
velkoobjemové kontejnery (Kobylinec,
Podhradí – Vlachovi, Svobodné).

TŘÍDĚNÝ ODPAD
(SKLO, PLASTY, PAPÍR)

Tříděný odpad odváží také firma
Transport Trutnov. V obci je rozmístěno
na 6 místech 24 kusů kontejnerů. Z toho
5 ks na sklo, 8 ks na papír a 13 ks na
plasty. Plasty jsou odváženy 1x týdně
vždy v pondělí, papír 1x týdně vždy
v pátek, sklo podle potřeby. Zaráží nás
přístup některých občanů, kteří si
z  prostoru kolem kontejnerů dělají

černou skládku. Vyhodí tam to, co se
jim doma nehodí, ale hlavně to, co do
kontejnerů vůbec nepatří. Objevují se
tam pneumatiky, stará umyvadla, lino-
leum…. Co k tomu dodat!!!!

Od 1. 1. 2014 se naše obec zapojila do
celorepublikového systému Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM a.s. Ta
buduje pro firmy, obce a města efektní
systém odděleného sběru využitelných
složek komunálních a obalových odpadů.
Po vytřídění zajišťuje, aby byly využity
jako druhotná surovina nebo případně
jako zdroj energie. Tím vznikají finanční
prostředky, které jsou zpětně převáděny
obcím a městům zapojeným do tohoto
systému. Čím více odpadů obec vytřídí,
tím více peněz získá. Tímto apelujeme
na naše občany, třiďte odpad, ušetříte
naše obecní prostředky. Za loňský rok
jsme od společnosti EKO-KOM a.s. takto
získali 134.886,– Kč. Tím byly pokryty
náklady vynaložené na sběr a odvoz tří-
děného odpadu.

NEBEZPEČNÝ ODPAD
Odvoz nebezpečného odpadu zajiš-

ťuje také firma Transport Trutnov. Ve
stanovený den, který bude vyhlášen
obecním rozhlasem a vyvěšen na webo-
vých stránkách obce, bude před kulturní
dům přistaven kontejner, kam mohou
občané zdarma ukládat nebezpečný
odpad (autobaterie, plechovky od ba-
rev, zářivky, monočlánky, léky, ale také
i pneumatiky…). Odvoz bude proveden
1x ročně vždy v dubnu. V roce 2017 či-
nily náklady na odvoz a uložení odpadu
13.508,– Kč.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nepotřebná elektrozařízení jsou v naší

obci také likvidována ve spolupráci s fir-
mou Transport Trutnov. Ta přistaví u kul-
turního domu kontejner, kam mohou
občané zdarma odkládat televize, led-
ničky, pračky, elektrické sporáky, mi-
krovlnné trouby, vysavače a další po-
dobná elektrozařízení. Odvoz bude
proveden 1x ročně vždy v dubnu. Ter-
mín bude vyhlášen obecním rozhlasem
a vyvěšen na webových stránkách obce.

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 elek-
trozařízení (kalkulačky, počítačové my-
ši, klávesnice, MP3 přehrávače, kamery,
fotoaparáty, telefony, DVD přehrá-
vače…). Na nádobě je umístěn i speci-
ální nástavec na baterie. V roce 2016
společnost ASEKOL, s.r.o. zdarma do-
dala naší obci tzv. červený kontejner
o objemu 2,15 m3. Ten je 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, ODĚV, OBUV, HRAČKY
V roce 2014 obec podepsala smlouvu

o umístění a provozování kontejneru na
sběr textilu, oděvů, obuvi a hraček s fir-
mou REVENGE, a.s. Ta se později pře-
jmenovala na TextilEco, 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 Tex-
tilEco, a.s. na své území tento kontejner,
získáme odměnu ve výši 1000,– Kč/rok.

BIOODPAD  
Již v roce 2013 byl rozsah služeb,

které zajišťuje náš obecní úřad pro své
občany, rozšířen o svoz bioodpadu. Ten
je prováděn po celé vegetační období, tj.
od dubna až do listopadu. V loňském
roce tuto službu využilo více jak 100 do-
mácností. A jak svoz funguje?

Bioodpad se sváží uložený pouze
v typizovaných velkoobjemových va-
cích. 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 cm
a nosností 750 kg. 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 státní svátky) až

(dokončení na následující straně)
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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 prů-
běhu roku (například v srpnu), nebude
mu tato částka úměrně snížena.
Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva,
drobné větvičky z keřů, listí, piliny, ho-
bliny, kůra.
Do vaků nepatří: zemina, kamení, cihly,
stavební materiál, sklo, plasty, plechovky,
zbytky masa a kostí, popel, velké větve
ze stromů.

Bioodpad je odvážen k dalšímu zpra-
cování buď do fermentační stanice
v Úpici (pokud se jedná jen o poseka-
nou trávu) nebo do kompostárny firmy
Transport do Bohuslavic u Trutnova.
Sem bylo v loňském roce odvezeno
23,18 tun, za které jsme zaplatili 8.300,–
Kč. Celkem za svoz a likvidaci zeleného
odpadu v obci bylo v roce 2017 zapla-
ceno 46.300,– Kč. Cena 400,– Kč za
jeden vak ročně skutečné náklady ne-
pokryje.

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

STAVEBNÍ ODPAD
Odvoz a likvidaci stavebního odpadu

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

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
V loňském roce zorganizovala obec

dvakrát odvoz a likvidaci velkoobjemo-
vého odpadu. Vždy byly naplněny 4 kon-
tejnery, které byly vyvezeny na skládku
do Bohuslavic u Trutnova. Celkem bylo
odvezeno 9,7 tun odpadu a obec za jeho
odvoz a uložení zaplatila 13.795,– Kč.
Pro občany byla tato služba zdarma.
Mezi velkoobjemový odpad patří starý
nábytek, koberce, matrace, WC mísy,
umyvadla… 

ŽELEZO
Sběr starého železa zajistí obecní úřad

2x ročně vždy v měsíci dubnu a v říjnu.

...NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

Na jaře je prováděn sběr kovového odpadu

Pravidelný odvoz bioodpadu v těchto vacích využívá již více jak 100 domácností

(pokračování z předchozí strany)

Přehled odpadů vytříděných v roce 2017

Druh množství zaplaceno
odpadu v tunách v Kč
Směsný komunál. odpad 263,44 476.661,–
Plasty 15,44 26.700,–
Sklo 8,48 26.700,–
Papír 12,85 26.700,–
Bioodpad 23,18 46.300,–
Barvy, pneumatiky… 1,75 13.508,–
Objemný odpad 9,70 13.795,–
Železo 5,60 3.500,–
Použité oděvy 3,91 0,–

Po obci budou v určený den rozmístěny
kontejnery, kam můžete železo odklá-
dat. Na menší kusy železa, zejména pak
na plechovky od konzerv, byl zajištěn
kontejner, který je umístěn za kulturním
domem.

Ing. Pavel Dvořáček



V pátek 11. srpna 2017 kolem 17. ho-
diny zasáhla Havlovice prudká větrná
bouře doprovázená přívalovými dešti.
Některé meteostanice v regionu namě-
řily poryvy větru o rychlosti přes 100
km/hod. Nejednalo se o tornádo, ale
o silnou větrnou bouři se španělským
názvem derecho. Bouře nezasáhla jen
Havlovice, ale v nepravidelných pásech
se přehnala přes celé území naší repu-
bliky a dále pokračovala na území Pol-
ska. Škody po vichřici byly obrovské
a jejich odstraňování není ani na po-
čátku ledna u konce. V našem okolí byly
nejvíce, kromě naší obce, postiženy obce
Libňatov, Maršov u Úpice, Proruby a
Kohoutov. Největšími okamžitými ško-
dami byly poničené střechy rodinných
domů, neprůjezdné komunikace a str-
žené stožáry elektrického vedení. V ně-
kterých obcích byla obnovena dodávka
elektrické energie až po více než třech
dnech. Na to nebyl nikdo připraven.
Navíc přestali fungovat i mobilní ope-
rátoři. Další rozsáhlou škodou jsou ti-
síce hektarů vyvrácených a polámaných
stromů. Celá rozsáhlá území změnila
svůj vzhled. A co způsobila větrná bouře
přímo v Havlovicích?

Třicet rodinných domů mělo poniče-
nou střechu. Někde to odneslo jen
„pár“ tašek, jinde chybělo i půl střechy.
Značná škoda vznikla v urnovém há-
ječku. Tady bylo vyvráceno nebo jinak
poškozeno 38 vzrostlých stromů, které
musely být následně odklizeny. Jejich
pádem bylo poškozeno 7 hrobů a znač-
ná část oplocení. Dále byly zcela zničeny
desítky hektarů lesa. Nejvíce v Habřině,
v okolí Tylova paloučku, na Králově
kopci a v Barchovinách. Byla zničena
řada významných vzrostlých stromů,
velmi byla poničena památná lípa u ško-
ly. Dále byl pádem stromu přelomen ko-
vový sloup veřejného osvětlení a na
mnoha místech bylo poničeno vedení
veřejného osvětlení a obecního roz-
hlasu. Veliký problém způsobilo přeru-
šení dodávky elektrické energie. A to jak
v domácnostech, tak hlavně při zásobo-
vání obyvatel pitnou vodou. Čerpadla
přestala dodávat do vodojemu vodu.
Zde je zásoba maximálně na 1 den. Ná-
hradní zásobování pitnou vodou, dová-
ženou z Úpice v cisterně o objemu 8 m3

a vyprazdňovanou přímo do vodojemu,
se ukázalo jako nedostatečné. Situace se
začala zlepšovat až v sobotu podvečer,
kdy jsme spustili výkonný naový agre-
gát. Ten se nám podařilo vypůjčit až
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VĚTRNÁ BOUŘE

Dům na Popluží poničený vichřicí

Veliké škody napáchala vichřice v našem urnovém háji

Po vichřici zůstala zcela neprůjezdná jediná přístupová silnice do obce(dokončení na následující straně)
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v Chocni. Dodávka elektřiny byla pro
naši obec obnovena až v pondělí 14. 8.
2017. Dosavadní výše škod na obecním
majetku je vyčíslena na 330.000,– Kč.

Na tomto místě bych rád poděkoval
našim hasičům, kteří po několik dní od-
klízeli popadané stromy z komunikací,
aby se lidé mohli dostat do některých
nepřístupných míst. Pomáhali i obča-
nům s odklízením polámaných stromů
a větví a s opravou poškozených střech.
Bez jejich vydatné pomoci bychom jen
těžko zvládali tak veliký rozsah škod.
Poděkování si rozhodně zaslouží i řada
bezejmenných občanů, kteří šli a bez vy-
zvání ochotně pomohli.

Ing. Pavel Dvořáček

Značně poškozená památná lípa u školy

(pokračování z předchozí strany)

...VĚTRNÁ BOUŘE

Tento dům ve stráni Nad Jutou byl v loňském roce zbořen

Osazování měřiče rychlosti nedaleko obecního úřadu

Opravená štěrková cesta Nad Jutou k Úpici

Vyvrácená jabloň na Králově kopci.



V loňském roce uplynulo 200 let od
vysvěcení P. Josefa Regnera Havlovic-
kého na kněze a 165 let od jeho úmrtí.
Při této příležitosti uspořádala v sobotu
20. května 2017 Římskokatolická farnost
Hronov za spoluúčasti města Hronov
slavnostní odhalení jeho pomníku před
kostelem Všech svatých v Hronově.
Autorem pomníku z leštěné žuly je so-
chař Tomáš Cvejn.

Pater Regner byl vlastenecký kněz,
nejvýraznější postava národního obro-
zení na Náchodsku a bezesporu patří
k nejvýznamnějším rodákům naší obce.
Přinášíme proto krátké ohlédnutí za
jeho velmi pestrým životem.

Za novým betonovým mostem vedle
jezu dnes stojí větší budova zvaná
Mandl. Zde kdysi stával mlýn. Ten pat-
řil od roku 1747 do roku 1825 rodu
Regnerů. A právě zde se 24. února 1794
narodil Josef Regner. Pocházel z 16 dětí,
ale jen 8 jich zůstalo naživu. Po absol-
vování havlovické školy navštěvoval
gymnázium v broumovském klášteře.
Nakonec studoval na Pražské univerzitě
2 roky filozofii a 4 roky teologii. Po vy-
svěcení na kněze nastoupil jako kaplan
na náchodském zámku. Zde začal silně
propagovat včelařství, sadařství, škol-
kaření i zakládání štěpnic. Zasadil se
o to, že celý zámecký kopec byl přemě-
něn v park. V roce 1831 byl přeložen
jako farář do Hronova. I zde se snažil
šířit vzdělání mezi zdejší lid. S jeho
přispěním byla v Hronově založena
knihovna, bylo urovnáno doposud ne-
vzhledné náměstí, nechal postavit
novou zděnou faru. Aby zajistil neza-
městnaným lidem práci, zakoupil spo-
lečně se svým bratrem Vincencem
panský uhelný důl Vilemína ve Žďár-
kách. Tento záměr se ale nezdařil a po
několika letech dolování ukončili. V ro-
ce 1845 Regner odešel do Náchoda,
kde byl povýšen na děkana vikáře a škol-
dozorce. Tady organizoval rozsáhlou
spolkovou a osvětovou činnost, po-
kračoval ve své činnosti školské
a vzdělávací. Vypracoval obšírnou kri-
tiku současného školského systému
a snažil se o jeho nápravu. Propagoval
zakládání lnářských škol a mateřských
školek.

Pater Josef Regner zemřel 11. května
1852 na zápal plic. Podle jeho závěti byl
pohřben na Staroměstském hřbitově
v Náchodě.

Od června do konce srpna loňského
roku probíhala rekonstrukce kamen-
ného kříže, který se nachází za mostem
U Mandle při cestě vedoucí do nedale-
kých Ratibořic. Je to naše nejstarší
památka, která pochází z roku 1783
a v pořadí již čtvrtý křížek, který se za
posledních několik let podařilo v obci
zrestaurovat. Věřím, že v budoucnu se
dočkají opravy i další němí svědkové
naší dávné historie.

Křížek byl postaven nákladem Mar-
tina Hejny, sedláka z Havlovic č.p. 36. To
je náš nejstarší statek, pocházející již ze
17. století. Křížek byl v minulosti dva-
krát opravován, a to v roce 1834 a v roce
1943. A právě z poslední opravy pochází
náš malý „poklad“, který se podařilo ob-
jevit. Při loňské opravě musel být křížek
postupně rozebrán na jednotlivé seg-
menty. Poslední díl, podstavec, byl pů-
vodně posazen na mlýnském kole. A
právě v jeho dutině byla objevena malá,
10 cm vysoká sklenička s víčkem. Pod
ním se ukrývaly tři úhledné balíčky. Ve
dvou byly písemnosti, ve třetím dobové
mince (československé, protektorátní
a německé, celkem 5 ks). Celý obsah
skleničky byl předán do Státního okres-
ního archivu v Trutnově. Tam se poda-
řilo písemnosti opatrně rozložit a pře-
číst.

Doslovný přepis je k dispozici na
našem úřadě nebo právě v okresním ar-
chivu. Tady je bezpečně uložen i celý
nález. Z obsahu písemností se dozví-
dáme, že jejich autorem byli Josef
Hejna, sedlák z č.p. 37 a Karel Řezníček,
zámečník z č.p. 50. Oba zároveň prová-
děli i samotnou opravu křížku. Dále se
zde dočteme podrobnou historii jak
křížku samotného, tak i okolních histo-
rických staveb. Autoři přibližují i dobu,
ve které právě žili. Krutost válečných let,
verbování mladých lidí na frontu, do to-
váren i na další nucená pracoviště, ne-
dostatek potravin i ošacení, všechno na
lístky a poukázky. Odkaz našich předků
byl sepsán a uložen na Květnou neděli
18. dubna 1943.

Pro úplnost ještě uvádím, že při re-
staurování křížku v loňském roce byla
v betonovém podstavci vytvořena ko-
vová schránka, kam bylo vloženo naše
poselství budoucím generacím. Jednak
je tam uložen doslovný přepis našich
předků z roku 1943, dále pak jeden vý-
tisk Havlovických novin a také naše
platné kovové mince.

Ing. Pavel Dvořáček
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ODKAZ NAŠICH PŘEDKŮPATER JOSEF REGNER HAVLOVICKÝ

Páter Josef Regner Havlovický

Slavnostní odhalení pomníku P. Josefa Regnera před kostelem Všech svatých v Hronově
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Vedle křížku kdysi stávaly mohutné lípy

Opravený křížek U Mandle i s novým plůtkem

Dokumenty a mince objevené při opravě křížku

Křížek U Mandle před opravou

Restaurátor Petr Tomáš při práci

...ODKAZ NAŠICH PŘEDKŮ

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

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

webové stránky: www.havlovice.cz

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

ÚŘEDNÍ HODINY
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Rozhodně nejde o numerologickou
záhadu nebo dokonce astrologický ho-
roskop. Je to pouze výčet uskutečněných
akcí havlovických seniorů v r. 2017.
Pokud je seřadíme chronologicky, tak to
bylo následovně:

1) 26. 1. – tradiční posezení a přiví-
tání nového roku v restauraci Amerika.
Živá hudba, dobrá nálada a přání všeho
nejlepšího…

2) 9. 3. – beseda nad kronikou obce
v restauraci U Lávky, která přivítala
téměř 50 účastníků. Přesvědčili jsme se,
že i malé akce „táhnou“…

3) 10. 4. – proběhla aktivní účast na
úklidu pietního místa – „Háječku“. Při-
dali jsme ruku k dílu a podařilo se, co
se dařit má – dobrý pocit z vykonané
práce…

4) 31. 5. – okružní jízda vláčkem Ha-
vlovicemi 15 km a hodina jízdy. Hezká
lokomotiva se třemi vagonky vezla 40
seniorů. Cílem bylo ukázat, jak krásnou
máme naši obec, co všechno jsme doká-
zali a jak jsme rádi, že zde máme
domov.

5) 13. 6. – na jeden z hlavních zájezdů
se všichni těšili, tentokrát na „Hra-
decko.“ Od pěstírny kaktusů v Jásenné,
skanzen v Krňovicích, archeopark ve
Všestarech až po památník bitvy 1866
na Chlumu. Opravdu se vydařil.

6) 2. 8. – neporušila se tradice sou-
sedského posezení na Tylově paloučku
v krásné přírodě s dobrým, vlastno-
ručně připraveným jídlem. Příjemné se-
tkání, kde si každý s každým měl co říci,
utužilo dobré sousedské vztahy …

7) 5. 9. – druhý pestrý velký zájezd na
Broumovsko respektoval duchovní
i technické zážitky. Klášter v Broumově
jako „perlu“ baroka nelze zpochybnit.
Exkurze v pivovaře Olivětín, v tkal-
covně ve Stárkově i funkční mlýn
v Dřevíči dokázaly, že i technické téma
může být plné dojmů a zážitků…

8) 7. 9. – jako každý rok se potvrdila
naše účast na Olympiádě pro starší
a pokročilé v Havlovicích. Naši „olym-
pionici“ se rádi zúčastňují a setkávají se
zástupci ostatních obcí …

9) 14. 9. – 17 zástupců našeho klubu
se prvně účastnilo tentokrát V. sportov-
ních her seniorů Královéhradeckého
kraje v Borohrádku. Nečekaný úspěch
se ziskem 10 medailí zařadil náš tým
mezi nejlepší ze soutěžících obcí. Byl
to krásný pocit, euforický zážitek, ale
i skvělá reprezentace obce.

10) 28. 12. – poslední akcí byl výlet
s návštěvou výstavy „Vánoce u Stu-

VE ZNAMENÍ DESETI

Okružní jízda vláčkem Havlovicemi

Naši senioři při zájezdu na Hradecko

V. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje v Borohrádku

dánky“ v Malých Svatoňovicích a pro-
hlídka vánočně laděného zámku v No-
vém Městě nad Metují. Hezké odpo-
ledne s pohlazením po duši s blížícím se
koncem roku.

Lze závěrem konstatovat, že kromě
tradičních akcí jsme vyzkoušeli i menší,
které zaujaly (beseda nad kronikou,
jízda vláčkem, účast na sportovních
hrách). V průměru se každé akce účast-
nilo 30 až 50 seniorů. Všechny uvedené
akce s články a fotografiemi publiku-
jeme na webových stránkách obce. Rov-

něž tak poskytujeme videosekvence do
„kabelovky“. Potěšitelné je, že se zapo-
jují i věkově nejmladší senioři. Cílem do
budoucna nebo možná vizí je co nejvíce
motivovat nejstarší věkovou skupinu
občanů Havlovic. Samozřejmě s ohle-
dem na jejich možnosti a zájmy.

To vše by se nepodařilo bez aktivního
zapojení členů klubu a finanční a mo-
rální podpory vedení obce. Za to jim
patří poděkování.

Ing. Miroslav Malafa
předseda Klubu důchodců
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V průběhu roku jsme jezdili na výlety
po okolí na moto 50 ccm (např. Jestřebí
hory, Studnice, Hronov a expozice mo-
pedů a škodovek v bývalé mlékárně
v Trutnově). 

Na finále 40. ročníku HAPO jsme při-
pravili expozici babet, mopedů a pi-
onýrů s pávy (přívěsy). K vidění byla
také tříkolka, chopper, motokolo a trak-
tor. 

7 borců se na strojích 50 ccm vydalo
po vlastní ose na třídenní sraz pávů do
140 km vzdálené Lhotky u Mělníka
s doprovodným vozidlem.

Také v roce 2017 bylo hlavní akcí již
10. mistrovství Havlovic v sečení trávy
kosou 3. června, kterého se zúčastnil
nejstarší sekáč pan Alois Weis (ročník
1931) z Dobroslavic s početným dopro-
vodem. Hlavní kategorii ovládli bratři
Pichovi – Josef a Jaroslav, mezi které se
vklínil Jan Čepelka. Mezi seniory byl
opět první Milan Vik. Soutěž štafet vy-
hrály Dobroslavice a v srpu excelovali
švagři Jirka Kopecký a Luboš David. Ka-
tegorii žen s přehledem vyhrála pravi-
delná účastnice mistrovství paní Jana
Prouzová, jedna ze sponzorů. Děkujeme
tímto všem za příspěvek do soutěže!

24. června se konal 2. ročník popu-
lární Havlovky, kde jsme zajišťovali
jeden ze stánků. Účast byla více než 200
pěších a cyklistů, kteří byli velmi spo-
kojeni. 

V polovině prázdnin jsme pořádali
společně s divadelníky oblíbenou Be-
nátskou noc, která byla již pátá. Zajiš-
těno bylo bohaté občerstvení, lodičky
a hry pro děti. Zlatým hřebem byla re-
príza úspěšné divadelní hry našich di-
vadelníků z DAK. K poslechu a tanci
hrál DJ Andy. Účast i tentokrát byla
velká.

Naši zástupci společně s divadelníky
získali také v tomto roce 1. místo v hod-
nocení převleků na Letním běžkování
u Hájovny u Andyho, tentokrát na téma
„Nevinní“ ve vězeňských stejnokrojích
a představovali trestně stíhané: Peltu,
Ratha, Rittiga, Janouška a Nagyovou.
Vloni zase vyhráli se seskupením
„Olympionici z Ria“. 

Na dobroslavické kosení se odjíždělo
o prvním víkendu v září. Již v pátek pro-
běhl na zimáku v Porubě přátelský ho-
kejový zápas sekáčů a spol. proti
„Dobroslavákům“. Hokejové klání skon-
čilo smírně. Sobotní kosení však pro-
běhlo v naprosté režii domácích. Na nás
zbylo pouze 2. místo ve štafetách. Le-
tošní výprava byla zatím nejpočetnější. Sekáči na 10. ročníku Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou

Na louce vedle Úpy se koná Benátská noc

Jeden z výletů na motocyklech do 50ccm

SPOLEK HAVLOVICKÝCH SEKÁČŮ

Zástupci se zúčastnili také dalšího se-
tkání spolků, které se tentokrát konalo
v klubovně TJ Sokol Havlovice na hřišti
za školou.

Velmi úspěšný rok jsme zakončili
v pohádkové chaloupce pana Tomáše
Kleňhy. I tentokrát to byla gurmánská
soutěž, na kterou jsme připravili své vý-
robky v podobě sulce, huspeniny nebo
chcete-li rosolu. Tentokrát konečně zví-

tězil dle odborné poroty pan Petr
Řezníček před Tomášem Kleňhou
a Honzou Čepelkou.

Z výčtu jistě vyplývá velká rozmani-
tost akcí, které v roce 2017 navštívila
více než tisícovka spokojených zúčast-
něných.

A tak je to dobře, tak to má být!

Luboš Řezníček
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SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU

Kapela Klapeto dokáže rozproudit zábavu

Moravské kroje na Česko-slovenském koštu nikdy nechybí

V sobotu 25. února 2017 proběhl v kul-
turním domě v Havlovicích 10. Česko-
slovenský košt slivovic. Již tradičně se
zde degustovalo veliké množství růz-
ných druhů domácích pálenek a likérů.
V tomto ročníku se množství vzorků
zastavilo až na čísle 671! Což je opět po-
tvrzení největšího koštu v Čechách.
Unikátní je též zastoupení regionů,
ze kterých jsou vzorky zasílány. Jde
opravdu o celé Čechy, ale i Moravu.
Odtud bylo 216 vzorků.  A jak již název
napovídá, i ze Slovenska. Z této repu-
bliky bylo 69 vzorků a to také z více
krajů. Celý průběh koštu provázela cim-
bálová muzika z Červeného Kostelce
a z Hradce Králové a také skupina Kla-
peto z Náchoda. Vzhledem k jubilejní-
mu 10. ročníku přijelo i velké množství
krojovaných kamarádů z Moravy a též
folklorní soubor Pajtáši z Kyjova. Velmi
se cením, že jsme mohli v Havlovicích
přivítat vzácné hosty ze Slovenska.
Jednalo se o rytíře slovenského „Řádu
rytířů destilátů“. Titul rytíře získávají
opravdu uznávaní odborníci v tomto
odvětví a na Slovensku se těší zaslouže-
nému uznání. Dále by bylo dobré při-
pomenout, že loňské vzorky hodnotilo
53 degustátorů opět z obou republik.
A jak se vzorky hodnotí? Nejprve se
přelijí do očíslovaných lahví a zapíší se
do seznamu podle druhu. Jediná osoba,
která toto provádí, se vlastní degustace
neúčastní. Degustátoři u každého vzor-
ku hodnotí nejenom chuť, ale i vůni,
vzhled a celkový dojem. A hledají v nich
i to, co do nich nepatří, což jsou různé
pachutě, aceton, hniloba apod. Všechny
vzorky se obodují. Maximální počet
bodů je 50. Vzorek, který získal nejvíce
bodů, se stává šampionem. Po degustaci,
která probíhá týden před vlastním koš-
tem, se všechny vyhodnocené vzorky
zapíší do katalogu. Nakonec se k nim
podle čísel ze seznamu přiřadí jejich
majitelé. Šampionem 10. ročníku Česko-
slovenského koštu se stala hruškovice
pana Petra Januše. Tento druh pálenky
zvítězil v Havlovicích už šestkrát. Krom
toho se vyhlašovali i šampioni jednotli-
vých odrůd. Značný počet vzorků byl
navíc hodnocen jako velmi dobrý. Jejich
majitelé získali diplom. Krom vlastní
ochutnávky dobrých pálenek si přišli
na své i vyznavači dobrého jídla. Pro ně
byly připraveny pochutiny v podobě
zvěřinových hodů a dále pak tradiční
domácí klobásky, sýry, škvarky, koláčky
a zákusky.

Rytíři slovenského „Řádu rytířů destilátů“(dokončení na následující straně)
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Stavění 30 metrů vysoké májky

Další velkou akcí byl mezinárodní
folklorní festiválek Hořičky 2017. Ten
proběhl ve dnech 16. a 17. 6. 2017. Jak
je již tradicí, opět nám nepřálo počasí.
V sobotu však již bylo líp. Od 7.00 hod.
probíhalo klání ve vaření guláše v kotli
o starostovu vařečku, od 10.00 hod. bě-
želo vystoupení flašinetů na návsi. Vy-
stoupení 10 folklorních souborů z Čech,
Moravy a Slovenska proběhlo odpo-
ledne. Mezitím se ještě postavila 25 m
vysoká májka a soutěž ve vaření guláše
průběžně hodnotila komise složená vý-
hradně ze slavných pražských herců.
Naštěstí nám již počasí sobotu nenaru-
šilo a tak vše proběhlo úspěšně a vy-
vedla se i závěrečná beseda u cimbálu.

Stejné akce plánujeme i na letošní rok
a zveme na ně všechny příznivce folk-
loru a dobré pohody!

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

Zdeněk Mencl
předseda spolku

Část účinkujících na Mezinárodním festiválku v Hořičkách

Havlovický tým na soutěži ve vaření guláše na festiválku v Hořičkách

...SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLORU

(pokračování z předchozí strany)

VOLNÉ POBÍHÁNÍ
PSŮ ZAKÁZÁNO

Na základě obec-
ně závazné vyhlášky
č. 3/2005 platné od
1. ledna 2006 se za-
kazuje volné pobí-
hání psů na veřej-
ných prostranstvích, veřejných ko-
munikacích a na veřejné zeleni.
Porušení této vyhlášky bude klasi-
fikováno 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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Loni se Letní běžky uskutečnily
12. srpna. Předešlé ročníky se konaly
vždy od 15 hodin. Pro letošek jsme na-
chystali změnu. Start jsme oddálili na
17. hodinu, jelikož jsme chtěli večer po
běhu uspořádat večerní zábavu. K po-
slechu a tanci byla objednána kapela
Meta.

Den před akcí se nad východními
Čechami formovaly bouřkové mraky,
přičemž i nad Havlovicemi zapůsobilo
tzv. derecho. Vítr způsobil značné po-
lomy a od této chvíle nešel nikde v obci
elektrický proud, vypadly mobilní sítě
a vznikly obavy, zda se akce vůbec usku-
teční. Bylo štěstí, že na hájovně u Šiš-
kovny, kde se akce koná, nešel elektrický
proud pouze při bouřce, tj. v pátek
večer. Hned po odeznění hromů a ble-
sků elektrikáři proud nahodili. Hájovna
je napojena z jiné elektrické větve než
Havlovice, takže nic nebránilo tomu,
aby se akce následující den uskutečnila.
Jediný problém, který jsme jako pořa-
datelé měli, byl ten, jak dát vědět Havlo-
vičákům, Úpičákům i jiným, že na
hájovně proud jde a že se akce usku-
teční. Mobilní sítě nešly. V den akce se
pár jedinců přijelo přesvědčit a zeptat,
zda se akce vůbec uskuteční, ale jiný
způsob, jak sdělit, že se akce koná, nebyl.
Uvažovali jsme, že zrušíme i vystoupení
kapely Meta a uspořádáme jen závod.
Předpokládali jsme malou účast, lidé
z obce měli starosti s polomy, problémy
s mrazáky a ledničkami, sháněli elektro-
centrály. Mysleli jsme si, že téměř nikdo
na akci nedorazí. Překvapením bylo,
že na start se postavilo 47 běžců a tím
byl vyrovnán rekord z roku 2015. Nebýt
derecha, tak by byla účast ještě větší,
jelikož byla přislíbena účast starosty
obce Havlovice a hasičů z Úpice, avšak
tito jmenovaní měli kvůli derechu
jinou práci než jezdit na lyžích kolem
hájovny. Hasiči Havlovice byli zaměst-
náni také pracemi po bouřce a nebyli
schopni zajistit na běh pěnu, která
na fotkách imituje sníh. Letos se jelo tzv.
na sucho.

Na start se přihlásilo 25 různých kos-
týmů (47 běžců), kdy po ukončení běhu
lidé mohli hlasovat o nejlepší převlek.
Odměnu za běh dostal každý kostým,
zvlášť byl ohodnocen nejstarší běžec Ja-
roslav Teichman z Batňovic, nejmladší
běžec Kryštof Vít 3,5 roku z Červené-
ho Kostelce a nejrychlejší běžec Petr
Teichman z Batňovic. Navíc všechny
děti, které se zúčastnily běhu, dostaly

LETNÍ BĚŽKY

Nevinní – vítězné převleky

Další nápaditý převlek – Klášter

Kostým Mravenčí polepšovna se umístil na třetím místě(dokončení na následující straně)
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sladkou odměnu a to pytlík bonbónů
a tři malinovky. Všichni dospělí dostali
každý po třech pivech. 

Za samotnou historii Letních běžek
se ještě nestalo, aby někdo vyhrál tak su-
verénně jako letos. Jak při Úpění 2017,
kdy první dvě místa získal kostým poli-
tiků (president Miloš Zeman a Čapí
hnízdo Andreje Babiše), tak i při běžko-
vání 2017 zabodovali politici. První
místo obsadil totiž kostým Nevinní
(Roman Čáp, Josef Borůvka, Radek
Kulda, Karel Píša, Milan Menšík, Jiří
Kopecký a Tereza Kopecká – všichni
z Havlovic), který obdržel 96 hlasů, na
druhém místě se umístil kostým Slimák
(Zdeněk Honzera – Havlovice), který
obdržel 43 hlasů a třetí místo získal
kostým Mravenčí polepšovna (Jakub
Balcar, Jan Trčka, Jitka Trčková – Ha-
vlovice, David Rudolf – Malé Svato-
ňovice) s počtem 41 hlasů. Myslím si,
že suverénní vítězství bylo způsobe-
no nejen kostýmem běžců, ale přede-
vším doprovodným „divadlem“, které
vítězové při běhu odehráli a přihlížející
diváky při hlasování tímto dosti ovliv-
nili. Už nestačí mít dobrý kostým, ale
udělat „šou“ a rozesmát diváky je také
důležité. 

Další kostýmy běžců: Karkulka a vlk
28 hlasů, Mumie 27 hlasů, Indián 25

...LETNÍ BĚŽKY

(pokračování z předchozí strany)

V březnu loňského roku byla na
novou vstupní bránu do sportovního
areálu nainstalována kamera s počítad-
lem návštěvníků. Pro zajímavost Vám
přinášíme přehled měsíční návštěv-
nosti:

březen 962
duben 4 831
květen 7 307
červen 9 887
červenec 8 816
srpen 8 483
září 3 538
říjen 1 184
listopad 403
prosinec 614

celkem 46 025 Nová vstupní brána do areálu TJ Sokol Havlovice

NOVÁ VSTUPNÍ BRÁNA V AREÁLU TJ SOKOL HAVLOVICE

hlasů, Klášter 23 hlasů, Skoti 23 hlasů,
Fotbalistky 23 hlasů, Vodník 20 hlasů,
Indiánka 17 hlasů, Pohádkový svět 17
hlasů, Indián II 15 hlasů, Rudá armáda
15 hlasů, Dýně 9 hlasů, Svazák 8 hlasů,
Krotitelé duchů 8 hlasů, Policista v uta-
jení 7 hlasů, Senior 6 hlasů, Sokolka 4
hlasy, Star Wars 4 hlasy, Myšáci 4 hlasy,
Pirát 4 hlasy, Čarodějnice 4 hlasy a Ran-
gers 2 hlasy.

Součástí programu bylo i exhibiční
vystoupení mistra světa v benchpressu

Petra Hrona z Úpice, který předvedl di-
vákům tzv. mrtvý tah, při kterém si udě-
lal svůj osobní rekord a zvedl 315 kg.
Diváci měli možnost činku také zved-
nout, avšak nenašel se nikdo, kdo by
s činkou hnul.

Večer se uskutečnila volná zábava při
kapele Meta a lidé se bavili až do pozd-
ních nočních hodin. 

Výtěžek akce byl tentokrát darován
Hospicu Anežky České v Červeném
Kostelci. 

Aleš Andrš

Kostým Slimák se umístil na 2. místě
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Hronovská 431,
542 33 Rtyně v Podkrkonoší,
IČO 69155372,
tel.: 499 888 140

Svazek obcí Jestřebí hory (dále SOJH)
získal v roce 2017 podporu z Králové-
hradeckého kraje ve výši 44 tisíc Kč
z dotačního programu Podpora svazků
obcí. Většině aktivit SOJH zajišťuje
kompletní administrativní a manažer-
ský servis MAS Království – Jestřebí
hory, o.p.s. Svazek obcí Jestřebí hory se
dlouhodobě věnuje především rozvoji
cestovního ruchu a k této oblasti smě-
řuje nejvíce aktivit. V loňském roce bylo
největším počinem DSO vytvoření
a spuštění nových webových stránek,
které slouží jako informační servis
uvnitř i vně regionu. Web je kromě
rezidentů zaměřen také na cílovou sku-
pinu turistů. Tím svazek pomáhá k roz-
voji Královéhradeckého kraje a poznání
menších regionů, které sice nemohou
konkurovat velkým cílům typu Adr-
špach, ale mají rovněž co nabídnout.
Webové stránky, respektive jejich zahe-

SVAZEK OBCÍ JESTŘEBÍ HORY

Narození občané v roce 2017

Kejzlar Vojtěch, Havlovice č.p. 283
Nývlt Jonáš, Havlovice č.p. 372
Švábová Eliška, Havlovice č.p. 64
Kulda Jakub, Havlovice č.p. 68
Kalužný Ondřej, Havlovice č.p. 378
Pávková Ester, Havlovice č.p. 286
Dvořáčková Tereza, Havlovice č.p. 348
Kábrt Dominik, Havlovice č.p. 345

V roce 2017 nás opustili

Řemínek Josef, Havlovice č.p. 212
Gulášová Libuše, Havlovice č.p. 15
Lacinová Drahomíra, Havlovice č.p. 255
Pirná Marie, Havlovice č.p. 128
Roudný František, Havlovice č.p. 236
Hejna Josef, Havlovice č.p. 177
Středová Růžena, Havlovice č.p. 98
Šetelíková Miluše, Havlovice č.p. 230
Vik Josef, Havlovice č.p. 207
Řezníčková Božena, Havlovice č.p. 110
Voleský Josef, Havlovice č.p. 41
Falta Josef, Havlovice č.p. 81
Feist Oldřich, Havlovice č.p. 51
Prouzová Miroslava, Havlovice č.p. 9
Krausová Miroslava, Havlovice č.p. 75

Počet obyvatel k 31. 12. 2017 je 982.

OBČANSKÁ KOMISE

slovaná sekce, jsou využívány také jako
zásobník důležitých dokumentů, včetně
vzorů smluv apod. V loňském roce byl
také proveden dotisk propagačních ma-
teriálů jednotlivých členských obcí
a byla zajištěna údržba běžkařských ly-
žařských tratí v Jestřebích horách. SOJH
vyčleňuje pravidelně z rozpočtu 70 tisíc
Kč na podporu akcí neziskových orga-
nizací. Tyto sportovní a kulturní akce
významně zpestřují život v regionu. Při-
danou hodnotou těchto grantů je, že
současně s propagací regionu se nezi-
skové organizace učí psát projekty. Práci
starostů v posledních letech stále více
ztěžují zvýšení administrativy, zmate-
nost legislativy a permanentní novinky
v zákonech. Z tohoto důvodu proběhlo
společné setkání se starosty ze soused-
ního dobrovolného svazku obcí v Ha-
vlovicích a tři tematická školení –
k zákonu č. 106/1999 Sb., k zákonu
o střetu zájmů a k zákonu o pohřebnic-
tví. Tyto a mnoho dalších drobnějších
aktivit, které vedou k dalšímu rozvoji
DSO a mnohé směřují přímo jeho oby-
vatelům, jsou pravidelně vyvěšovány na
www.jestrebihory.net. Plán aktivit na
rok 2017 se podařilo splnit na 100 %.

Radka Jansová 
Za Svazek obcí Jestřebí hory

www.jestrebihory.net

Obálka týdenního stolního kalendáře
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Před 25 lety nabídl pan Stanislav Hof-
man dětem havlovické školy prohlídku
kapličky sv. Jana Nepomuckého. Nikdo
z nás kapličku ještě nenavštívil, proto
jsme byli všichni plni očekávání. Útulné
a vznešené prostředí kapličky nás chytlo
za srdíčko. A protože pozvání přišlo
v adventním čase, obohatili jsme ná-
vštěvu zpěvem vánočních koled. Pan
Hofman přidal svůj baryton a díky
akustice se zpěv koled báječně rozléhal
daleko široko. Všichni jsme byli nad-
šeni.

Kapličce vévodí oltář s obrazem Jana
Nepomuckého. Vyprávěním pověsti
o jeho životě a smrti uzavíral pan Hof-
man každoročně naši návštěvu.

Tak se narodilo zpívání v havlovické
kapličce, které se časem přesunulo na
Štědrý den a otevřelo se široké veřej-
nosti. Zpívání koled je doprovázeno
varhanami a pískáním na flétny sester
Veroniky a Lucky Zučkových a Moniky
Pulchartové. Péči o kapličku převzal po
smrti Standy Hofmana jeho bratr Josef.
A když zazní poslední slova chorálu
„Narodil se Kristus Pán“, pak havlovič-
tí skauti obdarují všechny přítomné
Betlémským světlem, s nímž si každý
odnáší lásku a požehnání do svých do-
movů.

Mgr. Lenka Čepelková

Kaple sv. Jana Nepomuckého

TRADICE VÁNOC
V HAVLOVICÍCH

1987 805

1988 806

1989 798

1990 791

1991 780

1992 807

1993 836

1994 862

1995 868

1996 868

1997 874

1998 887

1999 878

2000 872

2001 868

2002 883

2003 876

2004 869

2005 861

2006 865

2007 899

2008 917

2009 933

2010 950

2011 959

2012 961

2013 964

2014 986

2015 973

2016 976

2017 982

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:Na Obecním úřadě v Havlovicích byla

od prosince 2009 zprovozněna nová
služba pro občany. Byl zde spuštěn pro-
voz terminálu Czech POINT (Český Po-
dací Ověřovací Informační Národní
Terminál). 
Můžete zde získat ověřené výstupy z in-
formačních systémů veřejné správy
(ISVS), a to z:

Katastru nemovitostí – výpis listu vlast-
nictví,

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

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

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

POPLATEK

Platba probíhá v hotovosti na pracovišti
Czech POINT. Za vydání ověřeného vý-
stupu z informačního systému veřejné
správy se vybírá správní poplatek takto:

* Registr živnostenského podnikání
15 Kč za každou i započatou stránku

* Obchodní rejstřík
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu

* Katastr nemovitostí
100,– Kč za první stranu a 50,– Kč za
další i započatou stranu

* Rejstřík trestů
50,– Kč za přijetí žádosti o vydání vý-
pisu z evidence

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

CZECH POINT
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ÚPĚNÍ NA ŘECE ÚPĚ

Loňské Úpění se uskutečnilo 10. čer-
vna 2017. Jelo se podruhé na zkrácené
trase, tj. od hřiště v Havlovicích k Šiš-
kovenskému mostu. Pro loňský ročník
jsme nechali vyrobit zcela nové plakáty,
které byly oproti těm starším, zažitým,
přehlednější a modernější a účelem
bylo, aby nalákaly více lidí. Změnili jsme
i čas vyplutí, původní čas startu ve 12
hodin jsme odsunuli na 13 hodin a to
především z důvodu, aby lidé přišli na
akci již po jídle a aby po startu nejeli
hned domů na oběd, nýbrž aby putovali
s plavidly po břehu řeky až do cíle. Toto
se nám velice osvědčilo, hlavně v cíli na
závěrečném vyhodnocení na hájovně
u Šiškovny, kde bylo daleko více lidí než
předešlý rok.

Na cestě nás čekaly různé překážky,
především nedostatek vody, plavidla se
musela mnohdy táhnout či tlačit. Oproti
prvnímu ročníku Nového Úpění bylo
podstatně méně vody. Dalšími překáž-
kami byly dva splavy U Mandle a U pily.
Měli jsme je již natrénované z loňska,
takže to nebyl zas až tak velký problém.
Nejhorší a zároveň nejobtížnější pře-
kážka nás čekala asi 300 metrů po
proudu za splavem U pily. Přes celou šíři
řeky ležel velký strom, který nešel objet,
podplout ani přes něj nešla plavidla pře-
táhnout. Museli jsme plavidla vytáh-
nout po prudkém břehu, poté asi 100
metrů táhnout po louce a poté opět vra-
cet zpět do koryta Úpy. Zde si většina
účastníků sáhla na dno sil.

Po trase byl přes celou řeku ještě
jeden polom, avšak jednalo se již o men -
ší strom, který menší plavidla podplula.
Větší plavidla to měla horší a účastníky
čekal podobný scénář jako u prvního
stromu.

Letos se nám na startu sešlo celkem
15 plavidel, tj. o 4 více než předešlý rok.
Na těchto plavidlech jelo celkem 48
osob v různých kostýmech.

V cíli na hájovně u Šiškovny hrála ka-
pela Duo Hofič z Červeného Kostelce.
Přítomní lidé hlasovali pro nejhezčí pla-
vidlo a po sečtení hlasů to dopadlo
takto:

Vyhodnocení:
1. místo Čapí hnízdo včetně Babiše (ha-
siči z Úpice – Strachota, Jiroušek, Sou-
kup, Soukup) 91 hlasů
2. místo Milošův relax /president
Zeman na člunu s bodyguardy/ (hasiči
Malé Svatoňovice – Jiránek, Rudolf,
Kábrt) 79 hlasů

Jedno z plavidel po zdolání jezu u pily

Nejhezčí plavidlo – Čapí hnízdo včetně Babiše

Jedno z plavidel – Páni z Vízmburka(dokončení na následující straně)
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...ÚPĚNÍ NA ŘECE ÚPĚ

(pokračování z předchozí strany)

3. místo Modrý kód /chirurgové/ – (po-
licie Úpice – Andrš, Biegl) 47 hlasů

Další plavidla: Mexikáni 27 hlasů, Ši-
benice 17 hlasů, Páni z Vízmburka 14
hlasů, Čert a čertice 13 hlasů, Hipíš
z Gymnázia Trutnov 10 hlasů, Mašinka
Tom 9 hlasů, Konvička čaje 9 hlasů,
Zedníci 7 hlasů, Titanic 6 hlasů, Party
Taxi 3 hlasy, Nasa 3 hlasy, Rybář 3 hlasy.

Hostem večera na 10. plese Televize JS byla v kulturním domě Helena Vondráčková

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

SPALOVÁNÍ TRÁVY
A LISTÍ

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

Každý vlastník, který se rozhodne
pokácet zdravý strom rostoucí mimo
les, který má ve výšce 130 cm nad
zemí obvod kmene větší než 80 cm, je
podle zákona povinen podat si žádost
na Obecní úřad v Havlovicích. Ten
provede místní šetření, kde zejména
zjišťuje, zda-li strom nemá estetickou,
historickou nebo jinou hodnotu.
Pokud tomu tak není, je následně vy-
dáno zdarma povolení ke kácení. Vzor
žádosti je k dispozici na webových
stránkách obce. Žádost musí obsaho-
vat: jméno a adresu žadatele, druh
a počet dřevin, které mají být káceny,
udání obvodu kmene ve výšce 130 cm
nad zemí, číslo pozemkové parcely
a zdůvodnění. Za pokácení stromu
bez povolení může být udělena pokuta
až do výše 10 000,– Kč. Stromy lze
kácet v termínu od 1. 11. do 31. 3.

Ing. Pavel Dvořáček

KÁCENÍ STROMŮ

23. 11. 2017 se konal v kulturním domě vzpomínkový večer na malíře Viléma Pokorného

Co se týká Úpění, tak je problém
s dušemi. Našlo se pár sponzorů, kteří
nám vyřazené duše dodali, ale pořád je
to málo. Pokud víte o někom, kdo by byl
schopen darovat duše, tak nám dejte
vědět. Musím se zmínit o jednom pla-
vidle a to Páni z Vízmburku, kdy po-
sádka koupila 6 ks zcela nových duší a
při plavbě polovinu duší prodřela a ty
jsou na příští rok již zřejmě nepouži-
telné. Aleš Andrš

Z KULTURNÍHO DOMU...
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DIVADELNÍ AMATÉRSKÝ KLUB HAVLOVICE

Dříve než se pokusíme čtenáře sezná-
mit s naší činností v roce 2017, rádi by-
chom se za Divadelní Amatérský Klub her-
ců zmínili o těch, kteří nám pomáhají.

Chceme-li hrát divadlo, musíme zkou-
šet. Bohužel pro nás je o Kulturní dům
v naší obci v podzimních a zimních mě-
sících značný zájem. Nemůžeme proto
tyto prostory ke zkouškám využívat, jak
by bylo záhodno a potřeba.

Rodina Čepelkových nám poskytla
azyl ve starém sále nad hostincem Ame-
rika. Škoda jen, že je toto kulturní místo
z předrevoluční doby naprosto zdevas-
tované. Nezůstala zde ani elektrická in-
stalace, proto jsme nuceni elektrický
proud přivádět prodlužovacím kabelem
z prostoru hostince. Průměrná teplota
ve zkušebním období je asi 10 °C, proto
jsme zakoupili tepelné zářiče alespoň
pro ohřátí jeviště. Přesto jsme velice
vděčni za tento prostor. Bez něj bychom
Vám nemohli poskytnout dostatečný
kulturní zážitek, který si zasloužíte.

Obec Havlovice nám dle svých mož-
ností propůjčuje Kulturní dům a také
jako všem dalším spolkům poskytuje
i finanční podporu. Byla nám přislíbena
finanční pomoc pro nákup zvukového
a obrazového zařízení, bez kterého se
žádné nové moderní divadlo bohužel
neobejde.

Od začátku naší obnovené činnosti
nacházíme pomoc i v našem okolí. Na-
příklad materiál z pily Silva, kulisy nám
ztvárňuje paní Iva Roudná, kostýmy
nám vyrábí šikovná kostymérka paní
Monika Kopecká. V neposlední řadě se
musíme zmínit o rodinných příslušní-
cích divadelního souboru. Bez jejich po-
moci by předvánoční odpoledne a večer
nebyly uskutečněny. Všem upřímně od
srdce děkujeme a těšíme se na další spo-
lupráci.

Během minulého roku se nám poda-
řilo pod režisérským vedením Jany
Sedláčkové nazkoušet a sehrát tři diva-
delní hry s názvy Proměny, Agatar
a slunce a Vánoce. Kdybyste řekli před

Benátská noc 22. 7. 2017, repríza hry Proměny

Svoboda nad Úpou 21. 12. 2017, Ježíškova vnoučata – akce českého rozhlasu, repríza hry Vánoce

rokem Zuzce Kopecké, Vendule, Lence
a Milanu Menšíkovým, Radce Čápové,
Míše Sedláčkové, Veronice Davidové,
Petru Kotlovskému, Petře Hübnerové,
Jardovi Duovi, Lence a Petrovi Čepel-
kovým, Vladimíru Mílovi a Radku Kul-
dovi, že budou hrát v kulturním domě
v Havlovicích divadlo, na které přijde
přes tři stovky diváků a že budou mít
čtyři děkovačky s obrovským potle-
skem, asi by si všichni jmenovaní zakle-
pali na čelo. Ale ono se to podařilo.

Se stejným úspěchem se hrálo napří-
klad na Benátské noci a v krásném di-
vadle v Malých Svatoňovicích.

Předvánoční odpoledne a večer ko-
nané 9. 12. 2017 v našem Kulturním
domě navštívilo kolem tří stovek do-
spělých a jejich ratolestí.

Odpoledne provázené anděly a vod-
níkem bylo zaměřeno na nejmenší di-
váky, pro které byly připraveny stolky
s ruční tvorbou, dárky pod stromečkem
a na závěr i divadelní pohádka Agatar
a slunce. 

Poté, ve večerních hodinách, byla
představena premiéra divadelního kusu
pro dospělé s názvem Vánoce. Oba tyto
kusy vycházely z pera Vladimíra Míla,

ostatně jako všechny dosud uvedené
hry. Soudě podle potlesku a reakcí ma-
lých i velkých diváků se celé odpoledne
i večer povedly.

V rámci akce českého rozhlasu Ježíš-
kova vnoučata jsme v Alzheimerově
centru ve Svobodě nad Úpou sehráli
hru Vánoce.

V novém roce 2018 nás čekají některé
reprízy. Do Malých Svatoňovic zavítáme
s pohádkou Agatar a slunce a v březnu
do Libňatova s komedií Proměny.

V pořadí šestou Benátskou noc obo-
hatíme novou krátkou divadelní premi-
érou, která je zatím na papíře autora.

Po úspěchu předvánoční akce bu-
deme pilně pracovat i na podobné akci
pro tento rok. Myslíme si, že při našem
plodném období vás jistě překvapíme
i nějakou novinkou.

Moc Vám všem děkujeme za Vaši pří-
zeň a doufáme, že nám zůstanete naklo-
něni i v následujícím období. 

P.S.: Není nic krásnějšího, než po
představení slyšet Váš potlesk a vidět
úsměv na Vaší tváři.

Vám naprosto oddaný
Divadelní Amatérský Klub Havlovice
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Zimní údržba místních komunikací se
řídí vyhláškou obce č. 1/98, jejíž součástí
je i plán zimní údržby. Vyhláška vychází
ze zákona o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb. v platném znění a schvá-
lilo ji zastupitelstvo obce dne 24. 3. 1998.
Úkolem zimní údržby místních komu-
nikací je zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti na místních komunikacích
vzniklých zimními povětrnostními vlivy
a jejich důsledky. Zimní údržba je zajiš-
ťována s přihlédnutím ke společenským
potřebám na straně jedné a ekonomic-
kým možnostem vlastníka místních ko-
munikací (obce Havlovice) na straně dru-
hé. Obec zajišťuje zimní údržbu na
téměř 20 km místních komunikací.
Vzhledem k tomuto velkému množství
nelze zajistit zimní údržbu na celém
území obce najednou. Jednotlivé komu-
nikace jsou seřazeny do skupin podle
pořadí důležitosti. Pluhování a posyp
svažité části komunikace nad Jutou, která
patří mezi nejnebezpečnější, smluvně za-
jišťují Technické služby Úpice. Pluhování
ostatních komunikací zajišťuje sama obec
Havlovice svým traktorem ZETOR PRO-
XIMA Plus 90. V případě, že bychom
návaly sněhu nezvládali, je připravena
pomoci Zemědělská společnost Svo-
bodné a.s. Havlovice. Posyp komuni-
kací se zajišťuje drobným štěrkem a to
každý individuálně ze samoobslužných
kup, které jsou rozmístěny na 25 kop-
covitých částech místních komunikací
a jsou zřetelně označeny značkou „Posy-
pový materiál“. V rámci finančních mož-
ností je posypový materiál postupně
přemisťován do plastových nádob roz-
místěných podél komunikací. V nich je
uložen posyp smíchaný se solí. V případě
extrémního zhoršení sjízdnosti a schůd-
nosti místních komunikací (náledí …)
budou celkový posyp zajišťovat na požá-
dání Technické služby Úpice. Zajištění
celkového posypu komunikací po celé
zimní období není v technických a hlav-
ně ekonomických možnostech obce.
V zimním období je každý povinen při-
způsobit chůzi i jízdu stavu a povaze ko-
munikací.

Ing. Pavel Dvořáček

ZIMNÍ ÚDRŽBA
MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ



V Havlovicích vyrostl nový dům manželů Kejzlarových

Nový vodovodní řád na Popluží

Podvrtávání asfaltové komunikace na Králově kopci pro nové vodovodní potrubí
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Bagrování výkopu pro vodovodní potrubí do vodojemu

Čerpací stanice před rekonstrukcí

Nový nábytek v odpočívárně pro saunující

Čerpací stanice v Muchově po rekonstrukci

Původní sprchy v naší sauně

ÚPRAVY VODOVODU

Sprchy v sauně po opravě
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Původní potírna     

     

Nové skříňky v šatně

Potírna prošla kompletní rekonstrukcí

REKONSTRUKCE SAUNY



Rok 2017 byl zahájen tradičním No-
voročním vejšlapem. Členové sdružení
a příznivci hradu se sešli v hojném
počtu za mrazivého sobotního odpo-
ledne na nádvoří hradu, kde připili na
úspěšný nový rok. V březnu se konala
každoroční Valná hromada v havlovické
škole. Projednaly se úspěchy roku 2016
a naplánoval se program a rozpočet na
rok 2017. Od 1. března také nastoupil
nový správce hradu Martin Baudyš.
Jeho úkolem bylo v první řadě vybudo-
vání nového, bezpečnějšího schodiště
na hrad, umístění reklamních a směro-
vých cedulí hradu a další zatraktivnění
hradu. Jeho úkolem bylo také zajištění
úspěšné turistické sezóny. V průběhu
jarních měsíců proběhlo několik brigád,
při kterých členové sdružení probudili
hrad ze zimního spánku. Zametly se
střechy, odhrabalo spadané listí a upra-
vilo se okolí hradu, aby byl hrad připra-
ven na návštěvníky. Jednou z novinek
letošního roku je též nové, upravené
parkoviště, které je pro naše návštěv-
níky zdarma. Na Velký pátek 14. dubna
2017 jsme hrad poprvé otevřeli ná-
vštěvníkům. Čekalo na ně již nové scho-
diště, nově opravený stánek, ale také
klobásky na ohni a průvodce v dobo-
vém kostýmu. Oficiálním zahájením se-
zóny 2017 však byl, jako každý rok,
řemeslný jarmark Devatero řemesel.
Ten se konal v sobotu 6. května. V pod-
hradí jsme mohli shlédnout středově-
kou výrobu kroužkové zbroje, tkaní,
výrobu kožených tašvic, písmomalířství
nebo si například vyzkoušet točení na
keramickém kruhu. K poslechu zahrálo
dívčí seskupení Ecce!Puellas, pobavili
nás šermíři a uchvátily gotické taneč-
nice s dobovými tanci v překrásných ró-
bách. Protože se snažíme pro naše
návštěvníky mít každý rok něco nového,
letos máme novinek hned několik. Patří
mezi ně nové vstupenky, nové upomín-
kové předměty (magnetky, otvíráky,
trojhránky...), ale také nově vybavená
šatlava ve sklepení hradu, figuríny v do-
bových kostýmech či informační štíty
k místnostem hradu. Sdružení se zúčast-
nilo soutěže "MÁME VYBRÁNO" a umí-
stili jsme se na krásném 9. místě, což je
v tak velké konkurenci úžasné.

V sobotu 4. června se konal dětský
den, který se nesl v duchu rytířského
turnaje. V červnu jsme též reprezento-
vali hrad na každoročním Úpění. Naše
plavidlo s hradní posádkou dorazilo do
cíle jako poslední, ale důležitá byla naše
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HRAD VÍZMBURK V ROCE 2017

(dokončení na následující straně)

Sdružení uspořádalo výstavu o Vízmburku na Krajském úřadu v Hradci Králové

Členové sdružení v partnerském městě Ząbkowice Śląskie na tamním hradě

Skupina GRÁL na 10. Vízmburských slavnostech
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účast. Na nádvoří byla umístěna socha
Tase ze dřeva, kterou pro nás vytesal náš
dvorní sochař Libor.

V okolí hradu byly umístěny směrové
tabule a na vhodných místech byly též
rozvěšeny reklamní bannery, aby se
o našem hradu dozvědělo více lidí.
11. srpna se přehnala přes hrad a jeho
okolí veliká bouře. Ta náš hrad nezdo-
lala, ale lámala stromy a brala střechy.
Některé stromy spadly na cestu k hradu,
a proto musel být zrušen plánovaný
koncert středověké hudby. Náš hrad
v srpnu hostil divadelní spolek Lipany

z Vrchlabí, který předvedl hru DÍVČÍ
VÁLKA. Divadlo navštívilo přes sto
lidí, kteří nelitovali, protože se velice
bavili.

Hradní sezona byla tradičně ukon-
čena již 10. Vízmburskými slavnostmi,
které byly zahájeny průvodem od De-
víti křížů a můžeme říct, že účast byla
hojná. Hudby se zhostila skupina GRÁL
a o zábavu se starala šermířská skupina
SERVUS BELLUM a kat PAVOUK,
který dokázal velice živě lidem povídat
a předvádět, jak fungovalo útrpné právo
ve středověku. Ke zhlédnutí bylo i ta-
neční vystoupení, sokolníci, ohňová
show a tradičně nechybělo ani dobré
občerstvení a dobré pití.

Po skončení sezony ale naše sdružení
nezahálelo. Na brigádách jsme zpevňo-
vali zdi a klenby. Čistili jsme nádvoří.

Aby Tasovi nebylo smutno při stře-
žení našeho hradu, tak mu sochař bě-
hem října vytesal jeho drahou ženu,
která s ním bude sdílet hrad.

Na začátku listopadu naše sdružení
uspořádalo výstavu o Vízmburku na
Krajském úřadu v Hradci Králové. Byla
zde zobrazena historie hradu, archeolo-
gický výzkum a hlavně práce našeho
sdružení. V sobotu 4. 11. se členové
sdružení vypravili na již tradiční pose-
zonní výlet, tentokrát do partnerského
města Ząbkowice Śląskie, kde navštívili
tamní hrad.

O víkendu 10.–12. listopadu jsme
měli tu čest hostit Svatomartinskou
alianci, která se zabývá ochranou a sprá-
vou hradů a zřícenin. Jednání navštívil
náměstek ministra kultury ing. Vlasti-
slav Ouroda, Ph.D. Během odpoledne
pak vznikla Svatomartinská aliance –
Asociace správců památkových objektů,
byly schváleny stanovy a byla zvolena
Výkonná rada a Revizní komise. Díky
této spolupráci se našemu sdružení
a hradu otevřou nové možnosti.

...HRAD VÍZMBURK V ROCE 2017
(pokračování z předchozí strany)

V pondělí 11. prosince se konal ve vě-
decké knihovně v Hradci Králové
přednáškový večer o Vízmburku. Asi
25 příchozích posluchačů bylo velmi
spokojeno.

Rok 2017 byl zakončen výrobou již
čtvrtého hradního kalendáře. Ten při-
pravují členové sdružení a zobrazuje
události na hradě. Koupí tohoto kalen-
dáře podpoříte opravu hradu.

V září jsme podali projekt do druhé
výzvy Česko polské spolupráce v rámci
programu Interreg V. O výsledku bu-
deme informováni během března 2018. 

Závěrem chci poděkovat všem, kte-
ří nám pomáhají. I nadále funguje
sbírka na sbírkovém účtu číslo

2301218790/2010 Fio Bank. V současné
době je na účtu 120 000 Kč, které budou
použity na opravy hradu. Stále fungují
dárcovské DMS. Děkuji zde obci Havlo-
vice, panu starostovi ing. Pavlu Dvořáč-
kovi, městu Úpici, Královéhradeckému
kraji, Svazku obcí Jestřebí hory, městu
Česká Skalice, městysi Rtyně v Podkr-
konoší, firmě Ex Terra, GMC So-
ware Technology, TE Connectivity za fi-
nanční dary a pracovní výpomoc.
Věřím, že i v letošním roce uděláme velký
krok k celkové záchraně hradu. Vše pod-
statné najdete na www.vizmburk.cz.

Martin Baudyš
a Mgr. Jaroslav Balcar

Gotické tanečnice v překrásných róbách při zahájení sezony na našem hradě

Stěhování dřevěné sochy Tase z Vízmburka do nádvoří hradu
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SPOLEK JK HUBERT V ROCE 2017

Hubertova jízda – přestávka na občerstvení

Život našeho spolku již několik let
pulzuje v pravidelném rytmu. Akce jsou
již tradiční a víceméně se nemění. Náš
spolek stále tvoří 10 členů, kteří se více
či méně zapojují do přípravy a organi-
zace akcí a za to jim patří dík. Také je na
místě poděkovat i ostatním přátelům
a rodinným příslušníkům, kteří nevá-
hají přiložit ruku k dílu a zapojit se.

Naše sezóna tradičně začíná plesem.
V pořadí 5. ples jezdců, chovatelů a přá-
tel koní se konal 4. 2. 2017 v Kulturním
domě v Havlovicích. Kapacitu sálu se
nám povedlo naplnit. K tanci a posle-
chu nám hrála skupina Pohoda pana
Zdeňka Páslera z Jaroměře. Zábava se
protáhla až do brzkých ranních hodin
a všichni se výborně bavili.

22. 4. 2017 jsme se sešli na výroční
členské schůzi, kde jsme připravili plán
akcí na celý rok.

Jarní vyjížďka se konala 21. 5. 2017
a vedla přes Picimberk a Křižanov do
Mezilečí, kde jsme si dali oběd v pen-
zionu Klídek a dále pokračovali přes
Posadov, Libňatov a Svobodné zpátky
do Havlovic.

Na konci školního roku jsme uspořá-
dali cyklovýlet do Bystrého. Vyrazili
jsme odpoledne 30. 6. 2017, někteří na
kolech přes Popluží, Rtyni, Odolov
a Chlívce, další přijeli z Červeného Kos-
telce a ostatní zvolili cestu autem. Nic-
méně jsme se všichni v pořádku sešli na
chaloupce v Bystrém, abychom oslavili
konec školního roku. Ráno jsme se přes
Chlívce, Krkavčinu a Červený Kostelec
vrátili domů.

22. 7. 2017 se konalo Vozatajské od-
poledne. Uspořádali jsme soutěže pro
mistry opratí i pro začínající jezdce. Tra-
dičně proběhl vozatajský parkur i soutěž
ovladatelnosti koní v kládě. Děti před-
vedly své dovednosti při jízdě zručnosti.
Ve vozatajské soutěži zvítězil Tomáš
Kuťák s Gastonem. V jízdě zručnosti

(dokončení na následující straně)

Dostih povozů při Hubertské jízdě

Liškou na Hubertské jízdě byla Simona Mikešková

Návrat do prostoru startu a cíle
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zvítězila Viky Fajfrová s Fidem. Zkla-
mala nás malá účast diváků, ale věříme,
že i tato akce se dostane do povědomí
lidí.

Tradiční Hubertova jízda se konala
7. 10. 2017. Počasí nám tentokrát dělalo
velké starosti, protože podzim byl velmi
deštivý, půda podmáčená a ani předpo-
věď na tu „naši“ sobotu nebyla nijak po-
zitivní. Kvůli srpnové větrné smršti
byla většina lesních cest neprůjezdná
a my jsme museli při plánování trasy
improvizovat. Přes to všechno se sjelo
42 účastníků s koňmi pod sedlem a 8 po-
vozů. Takto hojná účast nás velmi potě-
šila a je pro nás velkou motivací pro pří-
pravu dalších ročníků. Lidem se tu líbí
a my se jim snažíme každý rok ukázat
nějakou zajímavost v našem okolí. Letos
to byl kromě jiného i Vízmburk a jeho
okolí a opravené sousoší Kalvárie na
Podhradí.

I když jsme na rok 2017 neměli na-
plánovaný žádný zájezd, rozhodli jsme
se ještě do konce roku nějaký uspořádat.
Volba padla na Španělskou jezdeckou
školu ve Vídni a termín 25. 11. Zájem
o zájezd byl velký a nám se během krát-
kého období podařilo obsadit velký
autobus. Kromě představení měli účast-
níci zájezdu možnost navštívit adventní
trhy či obchodní dům s jezdeckými po-
třebami Krämer.

Na rok 2018 plánujeme 6. ples jezdců,
chovatelů a přátel koní již 27. 1.,
v květnu zájezd do Polska na „koňské
trhy“, v létě opět soutěže na louce
u hřiště a 6. 10. tradiční Hubertovu
jízdu. Na všechny akce jste srdečně
zváni.

Na závěr bych chtěla poděkovat obci
Havlovice a Svazku obcí Jestřebí hory za
finanční podporu, tradičně Zemědělské
společnosti Svobodné, a.s. za to, že mů-
žeme naše jezdecké akce pořádat na po-
zemcích, které obhospodařují, a všem
členům a přátelům za jejich práci a nad-
šení.

Za Spolek JK Hubert Jana Prouzová

(pokračování z předchozí strany)

Kynologický sport agility se ve sportov-
ním areálu v Havlovicích prezentuje již
jedenáctým rokem. Zázemí sportovní-
ho areálu je pro nás skvělé, psí sportovci
a jejich psovodi si užívají kvalitní povrch,
blízkou řeku a možnost občerstvení.

V týmu máme především již zkušená
družstva, která běhají v nejvyšší katego-
rii A3. Z plemen u nás převládají bor-
der collie, špicové a bišonci. Mezi členy
sportovního oddílu je několik šikov-
ných juniorů, kteří nám již přerůstají do
dospěláckého věku.

V Havlovicích jsme uspořádali zá-
vody v květnu na Den vítězství a dále
říjnové východočeské finále. Účast byla
mezinárodní, navázali jsme na loňský
formát, kdy byl vrcholem akce závě-
rečný finálový běh. Mezi další akce
patřily zimní závody v jízdárně v Pro-
rubech a závody u přehrady Rozkoš.

Naši členové se účastnili – ať už jako
pořadatelé nebo diváci – mistrovství svě-
ta v agility, které se v roce 2017 konalo
v České republice po pěti letech opět
v hokejové hale Bílých Tygrů v Liberci.

Naší hlavní náplní je příprava psů
a psovodů na závody – zde jsou nejdů-
ležitější výsledky sezóny.

Bára Štefanová se Stacey si vyběhala
nominaci na European Open Junior.

AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2017

Kvalifikační závody v Mladé Boleslavi

Tým vicemistrů republiky border collií ve Třebíči

Na mistrovství republiky border col-
lií ve Třebíči se stal vicemistrem repu-
bliky border collií ve družstvech tým ve
složení Irena Kochová + Keen, Pavel
Košek + Turi a Eva Neumannová +
Šedou a Archie.

Na mistrovství České republiky letos
bylo možné se kvalifikovat prostřednic-
tvím kvalifikačních závodů v Roudnici
a Mladé Boleslavi. Mistrovství republiky
se konalo v Děčíně. Za Sultánky se
účastnil Pavel Košek s Turi a Bajty. Za
družstva jsme získali 4. a 5. místo.

Naši členové se účastnili také růz-
ných víkendových seminářů pod vede-
ním zkušených českých reprezentantů.
Pavel Košek je zapojen do mezinárodní
sítě trenérů finského systému One Mind
Dogs.

Máme moderní překážkovou sadu,
do další sezóny jsme zakoupili nový še-
stimetrový spirálový tunel. 

K vidění jsme od jara do podzimu při
trénincích na havlovickém pěstěném
trávníčku ve sportovním areálu, v zim-
ním období se připravujeme v jezdecké
hale v Prorubech.

Podrobné informace o nás naleznete
na http://www.sultanci.cz

Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek

...SPOLEK JK HUBERT



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

Začátkem roku se již tradičně konala
výroční valná hromada.  Jednání se
uskutečnilo v Kulturním domě. Po pře-
čtení všech zpráv a shlédnutí videore-
portáže z činnosti za uplynulý rok
následovalo ocenění některých členů
sboru. Zpestřením bylo vystoupení na-
šich mladých hasičů.

10. ledna jsme v 18.06 povoláni KO-
PISem k letošnímu prvnímu zásahu.
Jednalo se o požár sazí v komínovém
tělese u Řezníčků na Podhradí. Zásah
byl komplikován dosti nepříznivými
podmínkami a špatně sjízdnou komu-
nikací.

Měsíce leden a únor byly jako kaž-
dým rokem věnovány teoretické pří-
pravě členů zásahové jednotky. Zúčast-
nili 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 vý-
roční valné hromadě.

První sobota měsíce března je již
řadu let spojena s hasičskou zábavou
a vepřovými hody v havlovickém kul-
turním domě. O lístky je v posledních
letech neuvěřitelný zájem a místenky
byly rozprodány již začátkem měsíce
ledna. Návštěvníci této zábavy si již tra-
dičně mohli vychutnat výborné jídlo
v podobě vepřových specialit a užít si
bohatou tombolu, zpestřenou slosova-
telnou vstupenkou o krásný LCD tele-
vizor a další ceny.

Měsíc březen patří také celorepubli-
kové soutěži Požární ochrana očima
dětí. Žáci naší základní a mateřské školy,
ale také naši mladí hasiči, do této sou-
těže přispěli řadou výtvarných a literár-
ních prací a opět uspěli řadou výbor-
ných umístění. Velký dík patří všem
pedagogům a řediteli základní školy za
motivaci dětí k této soutěži. Náš sbor,
ještě před odesláním prací k odbor-
nému hodnocení, vyhodnotil jednotlivé
práce a dětem byly našimi zástupci pře-
dány odměny za jejich krásné výkresy
a literární práce.

19. dubna jsme se na úpickém hřbi-
tově s úctou rozloučili s naším dlou-
holetým členem, bývalým velitelem, ve-
doucím mládeže a zasloužilým hasičem
Oldou Feistem. Čest jeho památce. 
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Dvoudenní okresní závody požární všestrannosti uspořádali naši hasiči

Hasiči při stavbě čarodějnické hranice

Jednu z atrakcí zajišťovali na Dětský den i hasiči



nosti všech i OSH Trutnov jsme se roz-
hodli uspořádat tyto závody i v příštím
roce.

24. 10. jsme asi půlhodiny po půlnoci
povoláni KOPISem k požáru chaty
v Havlovicích na Výhledě. Po příjezdu
na místo ihned zahajujeme hasební
práce a průzkum budovy, kde bylo dů-
vodné podezření, že by v budově mohl
být její majitel. Tato obava se nakonec
ukázala jako mylná a majitel byl v po-
řádku mimo objekt. Na pomoc nám při-
jíždějí další jednotky z Úpice, Trutnova
a Hajnic. K dopravě vody na požářiště
byla použita kyvadlová doprava, která
byla ovšem značně komplikována
špatně sjízdnou komunikací. Požár byl
zlikvidován až okolo šesté hodiny ranní

Na konci měsíce dubna jsme také již
tradičně postavili hranici a pořádali pá-
lení čarodějnic na poli vedle sportov-
ního areálu. Akce je mezi „havlovičá-
ky“ a nejen mezi nimi velice oblíbená,
o čemž svědčí vždy velká účast místních
občanů a dalších návštěvníků z okol-
ních obcí. Naši členové připravili pro
příchozí kromě velké hranice také bo-
haté občerstvení.

Soutěže letní sezóny odstartovaly
12. května v sousedním Maršově, kde se
konala okrsková soutěž. Zde se oběma
týmům mužů velice dařilo. Po roční
pauze jsme obsadili opět první místo.

16. 5. nás všechny prověřilo náměto-
vé cvičení na požár rodinného domu
u Sparty v Úpici uspořádané naším ve-
litelem. Objekt byl ve spolupráci s hasiči
z Úpice zcela zakouřen a naším úkolem
bylo v budově provést průzkum a požár
zlikvidovat.

Konec měsíce května patřil v našem
podání také dětem. Ve sportovním
areálu se konal dětský den a my jsme
jedním ze stanovišť s hasičskou témati-
kou také tradičně přispěli k jeho zdár-
nému průběhu.

2. 6. bylo velitelem okrsku pořádáno
námětové cvičení na dálkovou dopravu
vody v Maršově. Zde jsme pomocí pře-
nosných čerpadel a hadic dopravovali
vodu z dolního rybníka až do horní po-
žární nádrže. Akce se zúčastnila většina
sborů z celého okrsku. 

Po zhruba dvouleté odmlce jsme se
letos posíleni o dva „mladé koně“ vrá-
tili k hasičským soutěžím. Během prázd-
ninových a podzimních měsíců jsme se
zúčastnili šesti pohárových soutěží na
trutnovském i náchodském okrese. Cel-
kově se nám dařilo a díky dobrým vý-
sledkům jsme dosáhli na třetí místo
v poháru starosty OSH Trutnov.

11. 8. postihla nejen naši obec větrná
smršť derecho. V 17.30 jsme povoláni
k odstranění spadlého stromu na ko-
munikaci. Ale během okamžiku jsme
zavaleni telefonáty a informacemi o řa-
dě dalších spadlých stromů, neprůjezd-
ných cestách, poškozených domech
a uvíznutých spoluobčanech. Po urych-
leném zmapování rozsahu části škod se
dělíme na dvě party a snažíme se co nej-
rychleji zprůchodnit hlavní komuni-
kační trasy v obci. Na pomoc je
povolána i další technika (traktory,
bagr). Práce jsme ukončili před půlnocí
a hned druhý den ráno v 5 hodin vyrá-
žíme opět do terénu pokračovat v práci.
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odstraňujeme spadlé stromy z rodin-
ných domů a pomáháme s odstraňová-
ním dalších následků. Práce končíme
zcela vyčerpáni v 21 hodin večer. Popa-
danými stromy jsme zaměstnáni ještě
asi dalších 14 dní, kdy několikrát vyjíž-
díme k jejich odstranění.

27. 8. vyjíždíme k likvidaci vosího
hnízda v rozvodné skříni kabelové tele-
vize.

23. září byl náš sbor pořadatelem
okresního kola závodu požárnické vše-
strannosti v kategoriích dětí a dorostu.
Během víkendového zápolení dorazilo
do Havlovic na 400 závodníků. My
jsme se snažili pro všechny připravit
zajímavou trať po krásách Havlovic
a občerstvení. Vzhledem ke spokoje- (pokračování na následující straně)

Hasiči předvedli školním dětem svoji techniku

V říjnu požár zcela zničil rekreační chalupu v Muchově
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a naše jednotka zde zůstala ještě něko-
lik hodin na nutný dohled. Vzhledem
k poloze chaty a časové prodlevě s ohlá-
šením požáru byla budova bohužel
zcela zničena. 

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

Závěrem roku jsme provedli úklid
garáží a zazimování techniky.

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 pomáhali
s tvorbou ledové plochy za školou.

Již zhruba tři roky jsou naším důle-
žitým článkem naše děti a toto je jejich
činnost za letošní rok:

Mladí hasiči se v uplynulém roce
scházeli pravidelně v pátek od 16.00 do
18.00, mimo prázdnin a státních svátků.
Schůzky probíhaly za nepřízně počasí
v klubovně hasičské zbrojnice, když po-
časí dovolilo, tak u hasičárny nebo na
hřišti a přes zimu v tělocvičně. S dětmi
se scházeli 3 vedoucí. Když jsme potře-
bovali a požádali o pomoc „velké“ ha-
siče, ochotně nám pomohli, např. s tré-
ninkem požárního útoku s vodou. Stále
se do činnosti kroužku zapojují také ro-
diče dětí, především formou dopravy
a doprovodu na soutěže, za což jim patří
velké DĚKUJEME.

Děti kategorie mladší a starší ve věku
6–15 let plnily celoroční činnost v sou-
ladu se směrnicí hry Plamen. Soutěžily
v jarní části okresního kola v disciplí-
nách štafeta požárních dvojic, štafeta 4x
60 m, štafeta CTIF – 400 m, požární
útok „klasický“ a požární útok CTIF. Na
podzim v závodu požárnické všestran-
nosti. Zájemci se účastnili seriálu sou-
těží v běhu na 60 m s překážkami.

Na několika schůzkách na jaře i na
podzim všichni členové plnili zvolený
odznak odbornosti, např. preventista,
strojník, kronikář. Některým se to po-
dařilo napoprvé, jiní museli opakovat
písemný test, teprve potom mohli být
ústně přezkoušeni.

V lednu děti vystoupily na výroční
valné hromadě sboru. Po troše sněhové
nadílky vyrazily sjíždět na pekáčích
Králův kopec.

Únor probíhal v duchu zlepšování fy-
zické kondice v tělocvičně. Děti běhaly,
skákaly, přelézaly, podlézaly, učily se

předávat správně štafetu a posilovaly
své svaly.

V březnu se prvně v roce 2017 soutě-
žilo ve vázání uzlů v rámci kroužku.
Nejrychlejší uzlovači jeli reprezentovat
náš kolektiv na závody do Radvanic,
které se konaly 1. dubna. Zapojili jsme
se také do soutěže požární ochrana
očima dětí. Kreslili jsme obrázky a psali
básničky. Vybraná povedená „díla“ jsme
poslali do okresního kola soutěže.

V dubnu v Radvanicích náš kolektiv
reprezentovali na uzlovací soutěži:
Majda a Ivetka, umístily se na 12. příčce,
Petr a Kačka skončili na 11. místě,
Honza na 6. místě a Jitka na 5. místě.
V sobotu 22. dubna jelo několik mla-
dých hasičů na Memoriál Ivany Valno-
hové do Malých Svatoňovic. Děti
zabodovaly takto: nejlepší v mladší ka-
tegorii Štěpán Astr 21., mladší dívky:
nejlepší Ivetka Pavlásková 17., starší
chlapci: nejlepší 3. Petr Müller, starší
dívky: nejlepší 10. Katka Vodičková.

Několik dětí se v květnu zúčastnilo
brigády na údržbu stadionu Sparta
v Úpici, kde se každoročně koná okresní
kolo hry Plamen i pro dorost. V neděli
7. května a pondělí 8. 5. se zájemci
zúčastnili závodů jednotlivců v Jaroměři
na stadionu. Nejlepší mladší chlapec ob-
sadil 18. místo – Štěpán Astr, nejlepší
mladší dívka byla 27. Majda Fialová,
starší chlapec 4. Petr Müller, starší dívka
20. Katka Vodičková.

V sobotu a neděli 13. a 14. 5. se sou-
těžilo v Hajnici. Družstvo mladší kate-
gorie skončilo na 15. místě, starší na
5. místě. V neděli běhali jednotlivci. Nej-
lepší mladší dívka Bára 18., mladší chla-
pec 34. Pavel Kraus, starší dívka 42.
Dominika Raková, starší chlapec 4. Petr
Müller.

V pátek a sobotu 19. a 20. 5. jsme
uspořádali soustředění pro družstva
mladší a starší kategorie. Závody v Úpici
se totiž rychle blížily. Ještě víc se ale blí-

žilo okresní kolo dorostu, proto i doros-
tenci měli soustředění v neděli 21. 5.
O týden později, 27. 5., vysoutěžili do-
rostenci 1. místo a postup na krajské
kolo do Hradce Králové. Reprezentovat
okres Trutnov do Hradce jela také
Kačka Vodičková za kategorii mladších
dorostenek jednotlivkyň.

Okresního kola hry Plamen se účast -
nilo družstvo mladší i starší kategorie
první víkend v červnu. První den pro-
bíhaly disciplíny na hřišti tady v Havlo-
vicích, druhý den se soutěžilo v Úpici
na stadionu. Družstvo mladší kategorie
obsadilo 4. místo z 10 družstev. Starší
kategorie dopadla o něco hůř – 5. místo
z 8 družstev.

Sobota 17. 6. byla premiérou doroste-
neckého družstva a Kačky na krajském
kole dorostu Královéhradeckého kra-
je v Hradci Králové. Kluci se zapsali
do soutěže 2. místem v běhu na 100 m
jednotlivců, ale pokazili testy. Štafeta
i útok také dopadly dobře. Štafeta 3. mí-
sto, útok dokonce 1. místo. Ale pro
5 chyb v testech hoši nepostoupili na re-
publikové kolo. Třeba letos? Kačka
skončila na 4. místě. Letos je o rok zku-
šenější, třeba se jí povede ještě lépe než
loni.

Při poslední schůzce před letními
prázdninami jsme všichni společně vy-
razili na výlet za Šiškovnu opékat buřty.
Cestou děti plnily úkoly. Na konci hle-
daly poklad. Přes prázdniny jsme se ne-
scházeli.

První schůzka po prázdninách byla
ještě o prázdninách, neboť na děti če-
kaly první závody již 16. 9. Závod po-
žárnické všestrannosti v Libňatově
a štafeta dvojic. Děti přivezly umístění:
mladší hlídky 9. a 12. místo, starší hlídka
7. místo. Okresní ZPV loni proběhl tady
v Havlovicích. Hlídka starší kategorie
vybojovala 8. místo do jarního kola.
Mladší kategorie skončila na 7. místě.

Pouštění draků na Králově kopci

(dokončení na následující straně)
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Malí hasiči před útokem v našem sportovním areálu

V neděli 24. 9. soutěžili v Havlovicích
v ZPV dorostenci a dorostenky. Naši
kluci zapsali do jarního kola 3. místo.
Anička Tomanová 2. místo v kategorii
starší dorostenky a Kačka Vodičková
také 2. místo v kategorii mladší doros-
tenky.

V sobotu 15. října proběhla soutěž
60 m jednotlivců s překážkami v Hor-
ním Lánově. Nejlépe se umístili: Nikola
Pavlásek na 2 místě, Štěpán, který ve
své kategorii obsadil krásné 7. místo
a Ivetka Pavlásková skončila 9.

Listopadové schůzky byly trochu od-
dechové. Tvořili jsme podzimní a zimní
dekorace, kreslili i trochu se učili něco
nového. V tělocvičně jsme zkoušeli
prvky pořadové přípravy.

Prosinec přinesl Mikulášskou be-
sídku, Vánoční besídku a Čekání na Je-
žíška – výlet na Štědrý den do lesa
ke krmelci, přilepšit zvířátkům.

Takový byl rok 2017 pro mladé hasiče.

Důležitým článkem našeho sboru
jsou také naši zasloužilí hasiči. Luďa
Astr a Vašek Kosinka se aktivně zúčast -
ňují setkávání těchto členů, které je po-
řádáno jak okresním, tak krajským
SHČMS. Jejich setkání je vždy spojeno
s návštěvou zajímavých míst a organi-
zací v našem kraji. 

Závěrem této zprávy bych chtěl velice
poděkovat všem členům a členkám,
kteří se svým volným časem podíleli na
zajištění akcí pořádaných nejen sborem
dobrovolných hasičů, dále pak na
údržbě a opravách techniky a na jiných
akcích spojených s hasiči. Poděkování
dále patří všem členům soutěžního
družstva a dětem, kteří reprezentují
naše SDH a obec Havlovice na soutě-
žích v požárním sportu. Nemalé podě-
kování patří našim sponzorům, kteří
nás v naší činnosti podporují nejen fi-
nančními, ale i materiálními dary.
Hlavní poděkování patří Obecnímu
úřadu v Havlovicích, v čele se starostou
ing. Pavlem Dvořáčkem, za nemalé fi-
nanční prostředky, bez kterých bychom
tuto práci nemohli vykonávat.

TO BYL ROK 2017...

Martin Dvořáček
velitel SDH Havlovic
V Havlovicích 2017

Jitka Paťavová
vedoucí mládeže



Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a vy
máte opět možnost dozvědět se něco
nového o naší organizaci.

V loňském roce jsme si stanovili ne-
lehký a finančně nákladný úkol. Kom-
pletní výměna střešní krytiny a části
krovů hospodářské budovy v Havlovi-
cích. Z výběrového řízení vzešla vítězně
firma REST z Trutnova. Stavební práce
byly zahájeny 30. 5. 2017 a předání ho-
tové stavby investorovi proběhlo 26. 6.
2017. Celkové náklady se vyšplhaly na
částku 400.862,– Kč včetně DPH.

Jelikož finanční možnosti naší orga-
nizace neumožňovaly řešit financování
této akce z vlastních zdrojů, rozhodli
jsme se na podzim 2016 požádat o po-
moc obec Havlovice. Nadpoloviční vět-
šina zastupitelů pro nás schválila fi-
nanční pomoc ve výši 463.000,– Kč. To
nám dávalo jistotu, že akce bude zdárně
dokončena.

Zbývající částku 62.137,– Kč jsme vy-
užili na spolufinancování rekonstrukce
sádek u rybárny. Celkové náklady si
v tomto případě vyžádaly investici
téměř 180.000,– Kč.

I na letošní rok jsme si naplánovali
nelehké cíle. Nejdůležitějším a na první
pohled viditelným cílem bude výměna
oken a dveří v hospodářské budově.
K získání finančních prostředků pro
tuto investici jsme v závěru loňského
roku oslovili 15 okolních měst a obcí,
odkud je většina našich členů. Náklady
jsou odhadovány na 300.000,– Kč a pří-
padné finanční dary z rozpočtů obcí
a měst budou využity na spolufinanco-
vání akce. Nutností je také vybudování
nového přivaděče vody do sádek na ry-
bárně. Náklady jsou odhadovány do
100.000,– Kč.

Členská základna čítala v loňském
roce celkem 580 členů. Tento stav se již
několik let drží na přibližně stejné úrovni.

Organizace hospodaří na 58 ha chov-
ných rybníků a 21,5 km chovných po-
toků. 

V loňském roce naše organizace na-
sadila do chovných rybníků celkem
2.278 kg rybí obsádky. Sloveno pak bylo
4.681 kg všech druhů ryb. Na našem
největším výtažníku Jindra v Havlovi-
cích bylo na jaře 2017 nasazeno 1.905
kg ryb a při výlovu 14. 10. 2017 bylo slo-
veno celkem 4.920 kg všech druhů ryb.

Jako velmi dobrý nápad se ukázal ce-
loroční prodej ryb, především pstruha
duhového. Veřejnost se naučila nakupo-
vat čerstvé ryby, a tak zájem o rybu rok
od roku roste.
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RYBÁŘI SLAVÍ 90. VÝROČÍ

Usazení zásobníku na zrní u výtažníku Jindra v Havlovicích

Kompletní výměna střešní krytiny na hospodářské budově

V červnu 1928 stávající skupina ry-
bářů zažádala o povolení spolku a před-
ložila návrh spolkových stanov. V této
době to bylo již 26 členů, kteří jako spo-
lek zahájili vlastní činnost dnem 13.
října 1928. Dne 22. listopadu se konala
řádná ustavující schůze, která zvolila
výbor v tomto složení:

Předseda Josef Dubišar
tkalcovský mistr

Náměstek Bohdan Hájek
montér

Jednatel Antonín Elsner
soukromý úředník

Pokladník František Matouš
krejčí

Zapisovatel Josef Kejzlar
tkadlec (dokončení na následující straně)

Vlastní hospodářská činnost spolku
začala dnem 1. prosince 1928, kdy s po-
mocí členů bylo do pronajatých vod
v katastru BOHUSLAVICE, SUCHO-
VRŠICE a ÚPICE vysazeno 50 kg ryb
a to štiky, bělice, okouni, líni a sumeček
americký. Schválené stanovy obdržel
spolek 9. dubna 1929. Již v tomto roce
vydal hospodářský výbor nařízení o ry-
bolovu, ve kterém je krom jiného uve-
deno, že až po splav v Suchovršicích je
pásmo pstruhové.

Tak to bylo krátké nahlédnutí do his-
torie. V letošním roce si naše organizace
připomíná 90. výročí od svého založení.
Nejen pro naše členy jsme připravili
trojlístek překvapení, která budou tuto
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Rekonstrukce sádek u rybárny

...RYBÁŘI SLAVÍ 90. VÝROČÍ

(pokračování z předchozí strany)

událost připomínat. Prvním je stolní
kalendář na rok 2018. 600 výtisků ka-
lendáře s fotografiemi z historie i sou-
časnosti naší organizace ocení přede-
vším naši členové, kteří dostanou tento
kalendář zdarma. Druhým je medailo-
nek naší organizace. Obsah krátkého
filmu dokumentuje časy od vzniku až
po současnost organizace v doprovodu
vzpomínek některých našich členů. Pre-
miéru dokumentu směřujeme na vý-
roční členskou schůzi MO. Třetím
překvapením bude ... Ale to by nebylo

V roce 2017 navštěvovalo kroužky
mladých rybářů 46 dětí ve věku 8–15
let. Děti se scházely jedenkrát za měsíc
se svými vedoucími. V zimních měsí-
cích 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 ce-
lodenní květnový lov na rybníku Pod-
háj se zázemím v chatkách naší organi-
zace. 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 22 dětí.

Po letních prázdninách se v měsíci
září již tradičně konaly závody mladých
rybářů z kroužků naší organizace.
Těchto závodů se zúčastnilo 21 dětí.
V říjnu byl pro děti zajímavou podíva-
nou výlov rybníku Jindra.

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

Poděkování patří také všem vedou-
cím kroužků a dobrovolníkům, kteří
mládeži věnují svůj volný čas a připra-
vují pro ně všechny akce, které se bu-

ČINNOST MLADÝCH RYBÁŘŮ Z ČRS Z.S. MO HAVLOVICE V ROCE 2017

Kapr obecný ulovený ve Zdechovicích

Rybářský tábor mládeže do 15 let ve Zdechovicích

deme snažit zajistit a realizovat i v le-
tošním roce 2018.

Za ČRS z.s. MO Havlovice
ved. mládeže L. Vojtěch

„Petrův zdar“

překvapení. Jen prozradím, že pokud
vše klapne, tak ho uvidí hosté letošního
rybářského plesu.

Závěrem bych touto cestou chtěl po-
děkovat všem členům naší MO, kterým
není lhostejná budoucnost naší organi-
zace a zastupitelům obce Havlovice,
kteří podpořili další investice do oprav
rybárny v roce letošním.

Jménem naší organizace přeji všem
především hodně zdraví, trpělivosti
a vzájemné tolerance v roce 2018.

Petrův zdar
za ČRS z.s MO Havlovice Martin Kult
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Nový altán na Tylově polouku

Myslivci po úspěšném honu

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ BARCHOVAN

Vážení spoluobčané, přátelé myslivosti

Každoročně touto dobou Vás na
stránkách Havlovických novin sezna-
mujeme s činností našeho spolku za
uplynulý rok.

V loňském vydání jsme Vás žádali
o pomoc při hodnocení účinnosti op-
tických plašičů, které jsme nainstalovali
na Králově kopci. Dle dosavadních po-
znatků se v tomto úseku zvěř sice zdr-
žuje, ale střety s vozidly zatím hlášeny
nemáme. S hodnocením účinnosti pla-
šičů ještě vyčkáme.

Na Tylově palouku jsme zrealizovali
stavbu altánu, který bude sloužit k let-
nímu posezení našich členů i návštěv-
níků myslivecké chaty. Jak pořízení
optických plašičů, tak stavbu altánu
jsme mohli uskutečnit díky finanční
podpoře Obecního úřadu Havlovice,
kterému tímto velmi děkujeme.

Ráz krajiny v okolí Tylova palouku se
díky větrné smršti výrazně změnil a ne-
byli jsme jediní, kdo musel likvidovat
následky tohoto živlu. Tam, kde býval
vzrostlý les, je nyní holina připravená
k zalesnění.

V loňském roce se náš dlouholetý
člen pan Stanislav Fendrych dožil krás-
ného jubilea 85 let. I touto cestou by-
chom mu rádi popřáli hodně zdraví
a štěstí, tak jak to osobně udělali naši zá-
stupci při návštěvě Standy na jeho chatě.

Tradiční myslivecký ples, který jsme
přes dvacet let pořádali v prostorách jí-
delny Juta, byl poslední akcí konanou
v těchto prostorách před jejich demolicí.
Proto otevíráme novou éru myslivec-
kých plesů v prostorách Kulturního
domu v Havlovicích. Věříme, že tento
ples přispěje svou úrovní k bohatému
kulturnímu životu obce.

V létě jsme pro naše členy a jejich ro-
dinné příslušníky uspořádali přátelské
posezení na Tylově paloučku. Tato akce
byla poděkováním našim členům za
činnost ve spolku a jejich rodinným pří-
slušníkům za trpělivost a toleranci, bez
které bychom myslivost nemohli pro-
vozovat.

V péči o zvěř jsme jako v předešlých
letech věnovali zvýšenou pozornost při-
krmování srnčí zvěře v podzimních mě-
sících, kdy má zvěř šanci zužitkovat
předkládané krmení na tvorbu tuko-
vých zásob, které jí později pomohou
přečkat případnou tvrdou zimu. Na
rybníku Jindra jsme přikrmovali divoké
kachny za vydatné spolupráce a pomoci
členů rybářské organizace. Plán lovu

srnčí zvěře pro loňský rok jsme splnili.
Odlovu černé zvěře jsme věnovali ma-
ximální úsilí a dosáhli dobrých výsledků
při snižování jejich početních stavů.

Jako každoročně bychom rádi touto
cestou poděkovali Obecnímu úřadu
Havlovice, Zemědělské společnosti Ha-
vlovice, Českému rybářskému svazu

Havlovice a dalším subjektům za jejich
spolupráci a podporu naší činnosti.

Přejeme všem spoluobčanům hodně
zdraví a krásných chvil strávených
v přírodě.

Za MS Barchovan
Petr Formánek a Jaroslav Grulich
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TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2017
V letošním roce je to právě 20 let, kdy

jsem se stal členem výboru TJ. V prů-
běhu těchto let jsem se snažil společ-
ně s ustáleným obsazením výboru
p. M. Tohola, H. Čápová, Z. Honzera,
Y. Friebelová a M. Prokop o funkční
a prosperující spolek, zajišťující dobré
podmínky pro sportování našeho člen-
stva i široké veřejnosti. V současné době
sportují v naší tělocvičně i ve sportov-
ním areálu všechny věkové kategorie
sportovců od nejmladších dvouletých
dětí až po devadesátipětiletou účastnici
Olympiády pro starší a dříve narozené.

Kalendářní rok jsme zahájili brusle-
ním na našem kluzišti. Venkovní hoke-
jové hřiště v Havlovicích ožilo nevšední
událostí. Ve čtvrtek 12. ledna 2017 od
17 hodin si tady zatrénovali druholigo-
ví hokejisté Trutnova. Havlovice mají
v týmu svého zástupce. Dres trutnov-
ských Draků obléká jednadvacetiletý
útočník David Smékal. Sportovní pro-
gram pokračoval karnevalem na ledě.
Děti dostaly kartičku a po krátké roz-
cvičce musely splnit šest úkolů na roz-
manitých stanovištích – slalom s míčkem
na lžíci, střelba na branku, podlézání,
překračování překážek, shození kuželek
a převezení nákladu na pekáči. Kdo
všechno zvládl, mohl si jít ke stánku pro
teplý čaj a sladkou odměnu. V loňském
roce se zima povedla a bruslilo se
od ledna až do konce února. V neděli
5. února se uskutečnil v Havlovicích his-
toricky 1. havlovický biatlon. Akce se
zúčastnilo celkem 80 závodníků. Děti
běžely asi 300 metrů a střílely ze vzdu-
chovky na tři terče. V případě, že netre-
fily, nemusely jet trestné kolo. Dospěláci
to měli těžší. Po 950 m běhu je čekaly tři
rány na terče. Připraveno bylo asi 70 m
trestné kolo. Takže kdo netrefil nic,
závod si prodloužil asi o 200 metrů. Zá-
vody se vydařily, přišlo hodně diváků.
Koncem ledna se konal tradiční Valen-
týnský turnaj ve volejbale. V sobotu
25. února 2017 se v tělocvičně ZŠ Bří
Čapků v Úpici konalo okresní kolo
Zimního pětiboje žactva. Na stupně ví-
tězů dosáhla Natali Davidová – 3. místo,
Adéla Dvořáčková – 2. místo a Jakub
Balcar vybojoval 1. místo. Ve čtvrtek
2. března 2017 se konala výroční člen-
ská schůze naší organizace. Od dubna
do října se minigolfisté scházeli na tur-
najích Havlovické minigolfové Tour.
V pondělí 1. května se uskutečnilo v Úpici
na Lánech slavnostní otevření sportov-
ního areálu. Byli jsme pozváni, abychom

Mikulášská nadílka pro nejmenší v naší tělocvičně

Dokončené dílo stojí za to

Zateplování ubytovny s tělocvičnou TJ Sokol Havlovice

(pokračování na následující straně)
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utvořili čtyřicetičlennou štafetu Hav-
lováků. Každý měl za úkol uběhnout
250 m. Nakonec se Milošovi Toholovi
povedlo sehnat ještě více než 40 běžců
a dalších minimálně 20 běželo za své
školy. Výborná atmosféra, úžasné fan-
dění a super výkony 3–4 letých dětí
i bývalé paní učitelky p. Honzerové – to
vše bylo ozdobou této akce. V sobotu
6. května se konalo na stadionu Okresní
kolo atletického čtyřboje v Trutnově.
Celkem tři zlaté medaile získali ve svých
kategoriích: Jakub Balcar, Štěpán Smé-
kal a Matěj Kaizr. Bronzovou příčku ob-
sadil David Hilsch a Adéla Dvořáčková.
Dne 13. května se konal již 28. ročník
pochodu Václavice–Havlovice. I přes
střídavě slunečné a deštivé počasí se
akce zúčastnilo 632 pochodníků. V ne-
děli 21. května se uskutečnil na havlo-
vickém asfaltovém hřišti již XVII.
ročník Májového streetballového tur-
naje. V krajském kole atletických zá-
vodů (Jičín, 21. 5. 2017) naši TJ repre-
zentovali tři závodníci. Adéla Dvořáč-
ková obsadila ve své kategorii celkově
sedmé místo a se svým družstvem zí-
skala za okres Trutnov bronzovou me-
daili. Štěpán Smékal i Matěj Kaizr pak
vybojovali zlato v jednotlivcích i v druž-
stvech. Do republikového měření sil se
o týden později (Třebíč, 28. 5. 2017) ne-
ohroženě pustil Štěpán. Ani v republice
nenašel přemožitele a stal se tak pře-
borníkem republiky. Svým úžasným vý-
konem přispěl i k celkovému vítězství
Královéhradeckého kraje. Moc gratulu-
jeme!!! V červnu se uskutečnily tradiční
sportovní turnaje: volejbalový turnaj,
nohejbalový turnaj O dušičky havlovic-
kého vodníka a turnaj HAPO. K 40. roč-
níku HAPO zpracoval podrobnější
reportáž otec turnaje Miloš Tohola. Dne
26. srpna se uskutečnil 7. ročník kne-
dlíkového turnaje v beachvolejbalu.
4. srpna se odehrál tradiční turnaj HA-
POSTAR a 2. 9. HAPOSUPERSTAR.
V neděli 17. září 2017 se uskutečnil
XVII. ročník Memoriálu svatého Vác-
lava ve streetballu. V období vánočních
svátků se konal ještě turnaj v pingpongu
a nohejbalu. Poslední den v roce pomá-
háme s organizací silvestrovského běhu.
Během jara i léta naše seniorské fotba-
lové družstvo nastupovalo v Havlovické
fotbalové senior lize.

Od ledna do června a poté od září do
prosince využíváme k pravidelnému
cvičení naši tělocvičnu. Ta je poslední
dobou naplněna každodenním cviče-

...TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2017

(dokončení na následující straně)

ním všech věkových kategorií spor-
tovců. V pondělí cvičí mladší děti, hraje
se pingpong a florbal, v úterý matky
a taťkové s dětmi, mladší a starší ženy,
ve středu nohejbal, ve čtvrtek starší děti
a florbal, v pátek mladí hasiči, v sobotu
badminton a v neděli fotbal, pingpong

Cílem již 28. ročníku pochodu Václavice–Havlovice byl náš sportovní areál

Krajské kolo atletických závodů Jičín – naši medailisté

a florbal. Mimo to přes zimu každou
sobotu trénují pravidelně volejbalisté
v tělocvičně ve Velkých Svatoňovicích
a přes léto trénují v pátek na kurtech.
Během července jsme opět uspořádali
2 sportovní tábory pro děti od 6 do 14 let.

(pokračování z předchozí strany)



HAVLOVICKÉ NOVINY 39

...TJ SOKOL HAVLOVICE V ROCE 2017

(pokračování z předchozí strany)

Přeborníkem republiky v atletických závodech v Třebíči se stal
Štěpán Smékal

Havlovičtí sokolové na okresní soutěži Atletický čtyřboj

V průběhu léta jsme zde vyzkoušeli
nový sport – fotbalpool. Je to takový
fotbalový kulečník. Odehráli jsme ně-
kolik turnajů a náramně jsme se poba-
vili. Jen škoda, že nám při HAPU někdo
ukradl fialový míč.

Na jaře byl zahájen provoz rezervač-
ního systému na objednávání kurtů
a plážového volejbalu. Tento systém si
pochvalují všichni sportovci i správce
areálu.  V květnu a červnu jsme na bu-
dově tělocvičny nechali vyměnit střešní
krytinu včetně žlabů a svodů firmou
Z. Vít z Libňatova. Akce stála 250 tisíc Kč.
Při přívalových deštích zatékalo do pro-
stor ubytovny a chodeb a pokaždé se
voda objevila někde jinde. Jsme rádi, že
se akce povedla a že se již nemusíme bát
o bezpečnost v ubytovně i tělocvičně.
Na podzim firma Havlas zateplovala ob-
jekt tělocvičny a ubytovny od silnice
i zezadu od obecního úřadu a statku.
Zateplení nás stálo zatím 170 tisíc Kč.
S kvalitou zateplení od silnice jsme bo-
hužel spokojeni nebyli a na jaře dojde
ještě k opravě fasády. Nicméně hlavní
části budovy jsou zateplené a proto jsme

mohli zvýšit stálou teplotu v tělocvičně
a tím vylepšit kvalitu cvičení. Během
roku jsme také nakoupili drobné tělo-
cvičné náčiní.

V průběhu roku jsme zjistili, že pra-
covní úvazek jednoho správce již ne-
stačí požadavkům sportovního areálu,
tělocvičny a ubytovny. Zároveň správce
P. Šrámek v létě náhle onemocněl a pro-
voz areálu jsme operativně museli zajiš-
ťovat společně s H. Čápovou a M. To-
holou. Proto se výbor TJ rozhodl vypsat
výběrové řízení na dalšího správce
areálu. Od března roku 2018 začne pů-
sobit ve funkci správce sportovních
zařízení TJ Sokol Petr Paták a jeho zá-
stupcem bude Pavel Šrámek.

V roce 2018 plánujeme dokončit za-
teplení tělocvičny směrem od Čápo-
vých. Připravujeme nákup nových
fotbalových branek a houpaček. Uva-
žujeme o umělém zavlažování hřiště
a o opravě asfaltové plochy, která je velmi
popraskaná. Do ubytovny zakoupíme
nové skříně.

Hlavním úkolem pro nadcházející
období je však zachování všech spor-
tovních aktivit, turnajů a doprovodných

akcí, které přinášejí spokojenost našim
spoluobčanům i návštěvníkům z okol-
ních obcí.

Závěrem bych chtěl poděkovat za
spolupráci členům výboru TJ, cvičite-
lům, organizátorům sportovních akcí
za nezištnou práci pro TJ Sokol a zastu-
pitelstvu obce za podporu.

Jaroslav Balcar
předseda TJ Sokol Havlovice
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HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉHO FOTBALU Z.S.

Krátké ohlédnutí za naší prací v loň-
ském roce. Jako v předchozích letech se
nám podařilo udržet tradiční a dlouho-
dobé sportovní turnaje, převážně
v malém fotbale pro dospělé, ale i pro
děti.

Nejnáročnější akcí na organizaci
a pořádání považujeme již 29. turnaj
pod názvem Havlovická Tropical liga
(HTL) v malém fotbale, určený pro
mužstva z trutnovského a náchodského
okresu. Jen v této soutěži letos proběhlo
14 kol, 112 zápasů na 8 hřištích, na kte-
rých padlo 698 branek. Vítězem se stal
tým FC Barchovan Libňatov. Ve své tra-
dici pokračovala i senior liga (hráči nad
40 let), která sehrála v 6 kolech 18 zá-
pasů. Vítězem se stal tým Kopáči Č. Ko-
stelec. V těchto obou ligách nastupuje
téměř 250 hráčů, kteří jsou členy našeho
svazu.

V lednu jsme pořádali v Úpické tělo-
cvičně ZŠ Bří Čapků jubilejní 20. ročník
Úpského poháru v halovém malém fot-
bale, kterého se účastnilo 8 mužstev.

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

V září jsme uspořádali hned několik
turnajů pro děti (žáky) a mládež.

První zářijová akce proběhla spo-
lečně se spoluorganizátorem MAS
Království Jestřebí hory a dětským par-
lamentem pod názvem Sportovní troj-
boj, který se skládal z minigolfu, plážo-
vé přehazované a streetballu. Vítězem
se stali již podruhé žáci ze ZŠ Úpice
Lány. 

Druhý žákovský turnaj v malém fot-
bale byl již 5. ročníkem pro školní děti
z našeho regionu. Vítězem turnaje se
stali žáci ze ZŠ Pilníkov. Obou akcí se
zúčastnilo 8 převážně místních škol
v počtu cca 120 dětí.

Třetí a čtvrtý turnaj jsme uspořádali
pro mladší a starší žáky. V každé kate-
gorii bylo po čtyřech týmech. Kategorii

mladších žáků vyhráli žáci ze ZŠ Rtyně
v Podkrkonoší. V turnaji starších žáků
zvítězil tým ze ZŠ Bratří Čapků Úpice.

Jako nováčci v našich soutěžích se
uchytily hned dva turnaje v malém
fotbale. Jeden pod názvem Juta Cup
a druhý, zatím nepojmenovaný turnaj,
tzv. Poslední výkop.

Všem vítězům turnajů i celoročních
soutěží gratulujeme. 

Vítězný tým Žákovského turnaje – ZŠ Rtyně v Podkrkonoší

Na konci sezóny v listopadu jsme se
opět sešli v Havlovickém kulturním
domě a uspořádali slavnostní vyhlášení
celoročních soutěží. Součástí galavečera
byla jako vždy i bohatá tombola a raut
připravený od našeho partnera restau-
race Tropical Česká Skalice. Večer obo-
hatili svým vstoupením místní, již
dospělé mažoretky.

(dokončení na následující straně)

HAVLOVICKÝ SVAZ
MALÉHO FOTBALU z.s.

Vítězný tým Sportovního dne – ZŠ Úpice Lány
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Slavnostní zakončení – vítězný tým Havlovické Tropical ligy – FC Barchovan Libňatov

...HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉHO FOTBALU Z.S.

(pokračování z předchozí strany)

Mimo tradičních sportovních turnajů
se nám podařilo zajistit a zrealizovat
40 tréninků v malém fotbale pro desítky
dětí. Rádi přivítáme v našem svazu
i další nové (mladé) zájemce nejen pro
„fotbálek“, ale hlavně pro sportovní ak-
tivitu řízenou odborným dohledem.

Na rok 2018 plánujeme: 
– 21. ročník Úpského poháru v sálo-

vém malém fotbale (20. 1. 2018)
– 30. ročník Tropical ligy (květen –

říjen) každý víkend
– 8. ročník Senior ligy pro hráče nad

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

– listopad)
– pravidelné tréninky mládeže na pří-

rodním i umělém povrchu (po celý
rok)

– 8. ročník Ligového poháru pro hráče
HTL (23. 6. 2018)

– 6. ročník Žákovského turnaje pro
školní děti z regionu (7. 9. 2018)

– 5. ročník Sportovního trojboje pro
školní děti z regionu (v září)

– 4. ročník Žákovského turnaje mlad-
ších žáků z úpických škol (19. 9. 2018)

– 4. ročník Žákovského turnaje starších
žáků z úpických škol (v září)

– 2. ročník pod názvem Poslední výkop
(v červnu)

– 2. ročník pod názvem Juta Cup (26. 8.
2018)

– slavnostní zakončení všech sportov-
ních soutěží v KD (17. 11. 2018)

Za výbor Havlovického svazu malého
fotbalu z.s. bych chtěl již tradičně podě-
kovat za podporu obci Havlovice, MAS
Království Jestřebí hory, Královéhradec-
kému kraji, Asociaci malého fotbalu ČR,
Ministerstvu školství a dalším partne-
rům, kteří jsou nám nakloněni a bez je-

jichž pomoci bychom nebyli schopni ta-
kový rozsah sportovních aktivit zajistit.
Zároveň děkujeme TJ Sokol Havlovice
z.s. za možnost pronájmu místních
sportovišť. Dále chci poděkovat kole-
gům z výboru svazu, rozhodčím a také
všem kapitánům, kteří udržují chod jed-
notlivých týmů.

Další informace, fotografie, tabulky,
tiskové zprávy atd. najdete na našich
webových stránkách www.havlovicka-
liga.webnode.cz i na facebookových
stránkách pod názvem našeho svazu.

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



Kde leží travnatý plácek na břehu
řeky Úpy v malebných Havlovicích
moc dobře vědí třeba současný trenér
české fotbalové reprezentace Karel Jaro-
lím a jeho synové, Ruda Skácel, Pavel
Kuka, Tomáš Skuhravý, Vráťa Lokvenc,
Míra Beránek, Vašek Kotal, Ivo Ulich,
Pavel Černý, Honza Kraus, Milan Frýda,
Karel Havlíček, ale i hokejisté Pavel
Brendl a Martin Havlát. Ti všichni zde
hráli, stejně jako Pepa či Lojza z Horní
Dolní nebo i já v 37 ročnících bez pře-
rušení!

A my všichni jsme toužili pozvednout
nad hlavu prestižní trofej s dominantou
ve tvaru písmene H. Putovní pohár
vždy po 10 letech zvětšujeme a v sou-
časné době váží úctyhodných 18, 5 kilo.
A tak když po turnaji naskáče vítězný
tým s vodníkem do řeky, což je tradiční
rituál, a kapitán zvedá pohár nad hlavu,
dá mu to docela zabrat.

Atmosféra HAPO, kdy si opravdu
uvědomuji gigantičnost tohoto turnaje,
na mě dýchá v klubovně. Na stolech
mám vyskládány více než tři desítky
kronik, v nichž jsou pečlivě zaneseny
veškeré příběhy „ hapománie“. Vše
doplněné bohatou fotodokumentací
a spoustou různých relikvií. V dnešní
multimediální době je tohle doslova
boží pohled a dopřát si ho mohl každý
návštěvník během turnaje. Desítky let
staré fotografie vyvolávaly nostalgické
vzpomínání na roky dávno minulé. Na
jedné fotce spatříte tým ve složení
Milan Pechanec, Jarda Prouza, Tonda
Stoklásek, Miloš Tohola, Honza Špaňko,
Pepa Pich, Zdeněk Honzera a v závorce
je uvedený chybějící Standa Müller.
Datum 1. 7. 1978. Ano, to jsou první ha-
vlovičtí šampióni. Z domácích řad! Góly
jsme tenkrát stříleli ještě do branek stlu-
čených ze tří trámů a bez sítí…

Celkový triumf jsme slavili ještě čty-
řikrát, včetně úspěchu ve finále proti
Mavl Trutnov po památné penaltové
„divočině“ v poměru 15:14, kdy střelci
proměnili prvních devětadvacet penalt
a až tu třicátou Švanda nedal!

Stejně jako havlovická HAFA se pě-
tinásobnými vítězi turnaje stali ještě
hráči královéhradeckého Academixu.
Hattrick zkompletovaly mančay Hogo
Fogo Sojčí vrch, Stará Garda Náchod
a Sonia Žacléř. Zajímavostí je, že
všechny tyto celky získaly své tituly
v letech po sobě. Ale vyhrát HAPO čty-
řikrát v řadě se ještě nikomu nepoda-
řilo.
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Finále HAPO v roce 1988

Vítězství v Havlovickém poháru se vloni dočkal konečně i Martin Kejzlar 

Patrik Levčík – Mistr Evropy i světa v malém fotbale byl nejlepší i v Havlovicích

HAPO SLAVILO ČTYŘICÍTKU

(dokončení na následující straně)



Přijedou Klapzubáci z Brazílie? To byl
titulek, který se objevil v celostátním
tisku Československého sportu dne
5. srpna 1980. V závěru článku Josefa
Krejsy byla uvedena citace náhodného
diváka, brazilského průmyslníka Albera
Mangia Corrdena de Fereiru , jenž byl
v Evropě na dovolené se synem. A že
jich má doma ještě pět a láká ho zahrát
si v zemi bývalých mistrů Evropy. Ať
tedy další rok čekáme přihlášku. Roz-
křiklo se to, že přijedou Brazilci a turnaj
zažil největší skok v počtu přihlášených
týmů. Z 18 družstev třetího ročníku
vzrostl počet ve čtvrtém na 41. Největší
nábuch zažilo HAPO v roce 1988. Na je-
denáctý ročník dorazilo čutat rekord-
ních 70 mužstev! Dva roky předtím
jsme přivítali svého prvního zahranič-
ního účastníka – Slováky z Partizán-
ského. Postupně se turnaje účastnila
další slovenská mužstva. Mnohokrát
v Havlovicích kopali Němci, ale i Ru-
muni a Poláci. Trojnásobnou účast měla
dvojice týmů z anglického Londýna!

HAPO, to byl fenomén hlavně v době,
kdy lidé neměli možnost jiné zábavy,
nejezdili na zahraniční dovolené a do-
konce ani cyklisté nebrázdili region tak,
jak to vidíme dnes. Místo toho přišli na
HAPO a zbaštili dva sudy utopenců
a vypili šedesát půlek Krakonoše. V těch
dobách byl náš útulný areálek obsypán
diváky, kterých se při finálových dnech
sešly i dva tisíce! Každý finálový den
měl mimo fotbalu i bohatý doprovodný
program. A tak skákali parašutisti, vy-
stupovali žongléři i akrobati, jezdilo se
na velbloudovi a po hrací ploše se jed-
nou producíroval dokonce i živý tygr.
Hlavně jsme se ale bavili atraktivním
fotbalem. Protože se hraje na menším
prostoru, tak se před brankami, které
jsou poměrně velké, neustále střídají za-
jímavé situace se spoustou střel i skvě-
lých zákroků gólmanů. A takový fotbal
jsme si moc užívali i my hráči. A ti z nej-
nižších soutěží to „žrali“ ještě víc, když
za soupeře měli třeba ligové fotbalisty.
V krátké hrací době se jde sportovně
vyhecovat, zvlášť před tolika diváky
v těsné blízkosti hrací plochy. HAPO
mělo, má a stále bude mít svoje kouzlo,
i přesto, že v posledních letech bojujeme
s úbytkem mančaů, tak jako i další ko-
lektivní sporty. Konkurence nejen tur-
najů, ale především možností dnešní
doby je obrovská. 

Na jubilejní 40. ročník se však přihlá-
silo 34 mužstev. Některá se na HAPO

vrátila i po několika letech. Finálový ví-
kend jsme pojali nejen jako svátek fot-
balu, ale i velkou oslavu nádherného
jubilea. A ta se stoprocentně vydařila.
Pro stovky malých i velkých diváků byl
vedle fotbalu připraven bohatý dopro-
vodný program. Létalo se vrtulníkem,
soutěžilo v netradičních sportech (fot-
bal pool a fotbal v koulích). Děti si vy-
zkoušely řadu herních disciplín v rámci
dne s Toulavým baťohem. V areálu na-
bízeli své produkty regionální výrobci.
Byl zde simulátor dopravní nehody
a výstava historických motocyklů. Di-
váci si mohli půjčit koloběžky nebo
zhlédnout v akci RC modely truck ka-
mionů. Zdařilá byla také vystoupení
mistra světa ve vzpírání Petra Hrona
nebo akrobata Petra Másla na slack line
nad řekou. Součástí akce byla i bohatá
tombola s hlavní cenou týdenní dovo-
lené all incusive do Egypta! Sobotní
večer navíc zpestřila scénka à la Ivánku,
kamaráde, ve které došlo k pranýřování
nešvarů v našem současném fotbalu.
Večer plný hudby a veselí gradoval při
nádherném ohňostroji. Zdařilou finálo-
vou neděli podpořili svými výkony
i fotbalisté přímo na hřišti. Atmosféra
závěrečných zápasů si v ničem nezadala
s finále ligy mistrů, ME nebo MS. Před
finálovým zápasem přiletěl až na hrací
plochu vrtulník. Z něho vystoupil ně-
kdejší prvoligový hráč a trenér Karel
Havlíček v doprovodu havlovického
vodníka. Poté za zvuku znělky Cham-
pions league nastoupili na hřiště hráči,
doprovázeni malými fotbalisty. Při ná-
sledné státní hymně v podání Evy Ma-
touškové se málokdo ubránil lehkému
dojetí. Ještě intenzivnější pocity štěstí
zažívali vítězové po skončení dramatic-
kého finále. Patřil mezi ně i havlovický
obr Martin Kejzlar, který se po šesti!
prohraných finálových duelech v dre-
sech Havlovic a Švery Trutnov také
konečně dočkal. Pro všechny hráče, pří-
tomné diváky i nás pořadatele bylo vy-
vrcholení 40. ročníku HAPO zážitkem,
na který budeme ještě dlouho vzpomí-
nat.

Děkuji moc všem pořadatelům, kte-
rých bylo za čtyřicet let nespočet, desít-
kám sponzorů a obecnímu úřadu za
pomoc a podporu při pořádání tohoto
jedinečného turnaje.

A ještě pár čísel:
Za 40 let se v turnaji představilo

382 mužstev či družstev, z nichž mnohá
odehrála i několik desítek ročníků.
V 3 385 zápasech hráči i hráčky vstřelili
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Prestižní trofej, putovní pohár,
s dominantou ve tvaru písmene H

...HAPO SLAVILO ČTYŘICÍTKU

12 481 branek. Bylo uděleno 786 žlutých
karet a také 136 červených. Diváků bylo
za čtyřicet let desetitisíce a kolik se
snědlo utopenců, čapích vajec a kolik se
přitom vypilo piva už nikdo nespo-
čítá…

Už se ale všichni těšíme na další
ročník.

Náš vlak nezastavuje, jen maličko
zpomalil, ale my jedeme dál a můžete
naskočit i vy. Rádi Vás další roky pove-
zeme sebou.

P.S. Kompletní kroniky včetně foto-
grafií najdete na webových stránkách
www.havlovickypohar.webnode.cz

Miloš Tohola

(pokračování z předchozí strany)
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ROK 2017 V ZŠ HAVLOVICE

Rok se opět sešel s rokem a již tu
máme leden nového roku 2018. Přichází
čas zpracování zprávy do novin. Minulý
rok nebyl nijak výjimečný. Výuka pro-
bíhá podle vzdělávacího plánu Naše
škola, podle RVP pro základní vzdělá-
vání. V červnu odešly 3 děti ze 4. roč-
níku do ZŠ Úpice Lány a v září přišlo
7 dětí do 1. ročníku. V současné době
máme v ZŠ 46 dětí. Bylo nutné již po-
druhé žádat o zvýšení kapacity školy na
MŠMT ČR.

Ve škole a školce pracuje 11 zaměst-
nanců: p. H. Prokopová, L. Wernerová,
Y. Friebelová, E. Bekrová, A. Galuščá-
ková, I. Hejnová, R. Sobotková, P. Pau-
lusová, A. Králová, R. Čápová a já.

ZŠ a MŠ pořádala nebo spolupořá-
dala během roku mnoho kulturních
a sportovních akcí a žáci ze školy se
účastnili mnoha aktivit.
• Lyžařská škola v Černém dole
• Dětský karneval na ledě
• Zdravotnický kroužek
• Účast ve výtvarných soutěžích ZŠ bří

Čapků a Požární ochrana očima dětí
• Účast na Taneční akademii v Úpici
• Vynášení smrťačky
• Den Země
• Čarodějnický pochod
• Zdravotnický víceboj – okrskové kolo 
• Vystoupení pro maminky
• Návštěva místní knihovny
• Plavecký výcvik v Trutnově
• Havlovická olympiáda a soutěž ve vy-

bíjené pro ZŠ Batňovice a Velké Sva-
toňovice

• Návštěva dopravního hřiště v Ná-
chodě

• Školní výlet
• Slavnostní rozloučení se čtvrťáky
• Slavnostní zahájení školního roku
• Kroužek šikovné ručičky
• Kroužek keramika
• Účast na divadelních představeních

v Úpici i přímo ve škole
• Běh spadaným listím
• Návštěva areálu ČSR a rybníka Jindra
• Saunování dětí
• Návštěva Mikuláše a čerta
• Divadelní představení před Vánoci

pro veřejnost a ostatní školy 

Na tomto místě bych rád čtenářům
přiblížil několik zajímavostí roku 2017.

V úterý 16. května naši žáci zahráli
pro své milé maminky tři pohádky.
1. a 2. třída vystoupila s pohádkou Po-
pelka a Jak se Šibal stal starostou, 3. a 4.

(pokračování na následující straně)

Slavnostní rozloučení s předškoláky v obřadní síni kulturního domu

O letních prázdninách došlo ve školní kuchyni k výměně rozvodů vody a odpadů

Soustředění malých čarodějnic a čarodějů před průvodem k hranici
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třída zahrála Chytrou princeznu. Děti se
snažily ze všech sil, aby se maminkám
líbily. Na závěr jsme nacvičili společnou
básničku a písničku. Potom děti ma-
minky potěšily vlastnoručně vyrobe-
nými dárečky a maminkám daly pusu.
Myslím, že každá maminka odcházela
domů s úsměvem na rtech a s hřejivým
pocitem v duši. V letošním roce zahra-
jeme divadélko i našim seniorům.

Ve středu 17. května byla za svůj vý-
kres v soutěži Rozesmátý svět v Úpici
vyhodnocena Anežka Kultová. V kate-
gorii 3.–5. tříd obsadila krásné 1. místo.
Její výkres se jmenoval Zvířecí biatlon.
V pátek 19. května si jeli pro odměnu do
Trutnova Jindřich Kopřiva a Linda Di-
belková za své výkresy v soutěži Požární
ochrana očima dětí. Jindra získal v ka-
tegorii 3.–5. tříd 2. místo a Linda také
2. místo v mladší kategorii 1.–3. tříd.
Všem třem gratulujeme!

Největší radost nám udělali v roce
2017 naši mladí zdravotníci. Nejprve
1. hlídka zvítězila v okrskovém kole
zde v Havlovicích. Druhá hlídka obsa-
dila krásné 4. místo. Poté zvítězilo naše
družstvo 10. května v okresním kole
Zdravotnického víceboje v Trutnově.
Dne 31. května v krajském kole ve Svi-
tavách naše hlídka opět nenašla přemo-
žitele a přivezla zlaté medaile. Je úžasné,
když předseda odborné poroty u ma-
sivního krvácení řekl: „Tak vy jste jediná
hlídka, která toto poranění perfektně
ošetřila, a zraněného byste zachránili.“
Druhý den ráno jsme vítěznou hlídku
přivítali s děkovnými gratulacemi, šam-
paňským vínem a potleskem. Ve dnech
16.–18. 6. proběhlo republikové finále
soutěže mladých zdravotníků v Havlíč-
kově Brodě. Naše hlídka ve složení Na-
tálie Kociánová, Sabina Kábrtová, Adéla
Dvořáčková, Pavel Job a Iveta Pavlá-
sková vyrazila společně s paní Petrou
Vlachovou. Výkony všech soutěžících
byly velmi vyrovnané a rozhodovaly
maličkosti. Již tradičně podali naši zá-
stupci perfektní výkon při ošetření ma-
sivního krvácení či bezvědomí. Velmi
dobře si vedli i při zachraňování dvou
cyklistů, kteří se srazili. K soutěži patřilo
i několik doplňkových stanovišť, kde
soutěžící měli možnost vystoupat na věž
a podívat se na Havlíčkův Brod z ptačí
perspektivy, také se dozvěděli spoustu
zajímavostí o popáleninách a mohli
si vyzkoušet, jak člověk vidí po požití
alkoholu, marihuany či při extrémní

(dokončení na následující straně)

(pokračování z předchozí strany)

Školní děti v parku T. G. Masaryka

Společné vystoupení ZŠ a MŠ v kulturním domě s názvem „Fíkovy Vánoce“

Děti navštívily Hasičské muzeum ve Velkých Svatoňovicích
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únavě. Po sečtení výsledků stačil náš
výkon na krásné páté místo, medaile ne-
byla daleko. „Jsem ráda, že naši mladí
zdravotníci reprezentovali školu se ctí,
ale ještě větším pozitivem je fakt, že si
umí poradit v závažných situacích a do-
kážou zachránit život, až to bude jednou
doopravdy potřeba. Velká pochvala
patří i všem ostatním žákům, kteří na-
vštěvovali zdravotnický kroužek, vši-
chni byli moc šikovní. Takže hip hip
hurááááá!!!“ uzavřela veliký úspěch paní
Vlachová.

V pondělí 19. června jsme vyrazili
na školní výlet do zábavního parku
v Chlumci nad Cidlinou. Nejprve jsme
zašli do AMFITEÁTRU, kde nás poba-
vil kejklíř, který si při kouzlení k sobě

(pokračování z předchozí strany) pozval na pomoc i některé naše kama-
rády. Potom jsme se vyřádili v HOP-
SÁLKOVĚ, kam patřily i PLÁŽOVÉ
SPORTY. Tam jsme se naobědvali. Dále
jsme prošli MINIMĚSTO, AKÁTOVÉ
HŘIŠTĚ, INDIÁNOV, nakoukli jsme do
BOSOVA, ZVÍŘÁTKOVA a VOJENSKÉ
ZÓNY. Nejvíce nás zaujala SAFARI-
AUTA, UFA a procházka DINOPRA-
LESEM. Dinosauři vypadali jako živí.
Vzali jsme si ponaučení od mluvícího
stromu a odpadky jsme vyhazovali do
správných dinosauřích košů. Čas rychle
utekl a, bohužel, museli jsme odjet
domů. Věříme, že se tam ještě někdy
vrátíme.

V úterý 12. září jsme jeli autobusem
do Úpice. Naše první zastávka byla
v muzeu, kde jsme si prohlédli výstavu

S příchodem jara přichází úklid posypového materiálu

Od 1. 1. 2007 na základě veřejnoprávní smlouvy projednává město Trutnov pro
naši obec za úplatu přestupky dle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích, v plat-
ném znění a to na úseku:

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

V případě spáchání uvedených přestupků doporučujeme vždy obrátit se na Po-
licii ČR obvodní oddělení v Úpici k sepsání protokolu. Ten bude následně
postoupen k vyřešení městu Trutnov.

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

...ROK 2017 V ZŠ HAVLOVICE

obrázků havlovického malíře pana Vika.
Obdivovali jsme krásu starých cha-
loupek, svaly lidského těla, poštovní
známku, pexeso. Zaujal nás film o životě
pana Vika, který nás, bohužel, 4. září
opustil. Potom jsme zamířili k policejní
stanici. Pan Andrš nám ukázal kamery,
posilovnu, zbraně, uniformy a auta.
Také nás zavřel do cely. Na závěr jsme
se vyfotili před domem, kde kdysi žili
bratři Čapkové. A tak jsme si pěkně zpe-
střili první školní dny.

V pátek 8. prosince se všechny děti ze
školky i školy za odměnu za pilný ná-
cvik vánočního vystoupení vypravily do
Ratibořic. Nejprve jsme ve mlýně viděli
sv. Barborku, mlynáře s mlynářkou, ba-
bičku a děti s panem učitelským. Po je-
jich půlhodinovém vystoupení jsme si
za zvuků koled prohlédli mlýn a šli do
mandle, kde jsme si nakoupili drobné
dárečky. Po svačině nás služebnictvo
provedlo krásně vyzdobenými zámec-
kými komnatami. Nejedna holčička by
se chtěla proměnit na kněžnu Zaháň-
skou a posadit se místo ní k vánoč-
ně prostřenému stolu, ale my jsme si
k obědu dali „jenom“ řízek s chlebem
a okurkou a vrátili se do školy.

Tak to byly nejzajímavější události
loňského roku.

Naši absolventi jsou tradičně velice
dobře připraveni na působení v jiných
školách. Jsou úspěšní ve sportovních,
literárních a výtvarných soutěžích.
Jsou premianty svých tříd jak na ZŠ
Úpice Lány, tak na Městském gymnáziu
v Úpici. Škola úzce spolupracuje s TJ
Sokol Havlovice a Sborem dobrovol-
ných hasičů.

Velkou investiční akcí byla výměna
vodovodního a odpadního potrubí
v kuchyni ZŠ.
Stála cca 90 tisíc Kč. Byl vyměněn varný
kotel za 100 tisíc Kč. Dále byl zakoupen
konvektomat za 228 tisíc Kč. Byl zakou-
pen dřez, sprchové baterie, změkčovač
a další nástroje do kuchyně v ceně
100 tisíc Kč. Tedy celkem cca 530 tisíc
Kč. Vše bylo hrazeno z rezervního
fondu, do kterého jsme posledních 7 let
střádali zisk z hospodářské činnosti.

Závěrem děkuji zastupitelstvu obce
v čele s panem starostou ing. Dvořáč-
kem za příkladnou spolupráci a pod-
poru.

Mgr. Jaroslav Balcar
a Mgr. Hana Prokopová
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3. SKAUTSKÝ ODDÍL MEDVĚDI HAVLOVICE – ODDÍLOVÁ ČINNOST V ROCE 2017

Pracovní skupina na Den Země

S rodiči a oddílem na Junácké vyhlídce

Skautky na Svojsíkově závodu

Rok 2017 byl pro nás tedy přínosný
a předpokládáme, že nastávající bude
ještě lepší. Naše akce můžete sledovat
na facebooku pod názvem 3. skautský
oddíl Medvědi Havlovice nebo na we-

bových stránkách
https://sites.google.com/skaut.cz/skaut-
havlovice.

Za 3. skautský oddíl Medvědi Havlovice 
Barbora Nývltová

Plno akcí, nová družina, rádkyně
i členové a stále úžasný kolektiv, který si
dokáže užít zábavu kdekoliv, dokonce se
i něco přiučit. Tak by se dal popsat rok
2017 havlovických skautů. Novou rád-
kyní se po absolvování rádcovského kur-
zu Křesadlo stala Maruška Prouzová,
která nyní vede nově založenou dru-
žinku Ještěrek. Žádná z družinek se nám
nerozpadla, tudíž v oddíle můžete najít
5 družin, které společně čítají 38 dětí. Ve
vedení oddílu dále pokračuje Vojtěch
Gazda, Barbora Nývltová, David Vlček,
Aneta Patáková, Alena Čermáková
a jako vedoucí oddílu Ondřej Paták.

Aby odrostlé skautky a skauti neod-
cházeli, na rozdíl od početnějších dru-
žin světlušek a vlčat, stále u nás funguje
roverský kmen složený i ze rtyňských
rangers a roverů, kteří si pro sebe vy-
tváří program vlastními silami. Mimo
jiné letos navštívili Obrok (tentokrát
pořádaný v Trutnově), festival pro ro-
very a rangers ať z Česka nebo zahra-
ničí. Poznali jsme nové a potkali staré
přátele, zašli na pestré přednášky a zá-
roveň pomohli např. v KRNAPu nebo
zazpívali v domově důchodců a splnili
spoustu dalších dobrých skutků. Pěti-
denní události se zúčastnilo přes 1500
účastníků.

Družiny se pravidelně scházejí po
celý školní rok jednou týdně ve skaut-
ských klubovnách v podkroví obecního
úřadu Havlovice, skupinka Chobotnic
se z důvodu nedostatku času po pře-
stupu na střední školy a novém pří-
růstku do rodiny rádkyně dohodla na
individuálním programu, rozpadnout se
ale nehodlají.

Párkrát do roka rádcové seberou síly
a uspořádají oddílové akce. Za rok jsme
jich měli hojně, ze začátku roku jsme na
Den Země vysbírali odpadky ze břehu
řeky Úpy a vysadili dvě borovice v ur-
novém háji, poznávali jsme, jak se Ha-
vlovice změnily po 100 letech, školní
rok jsme zahájili výletem na Junáckou
vyhlídku i s rodiči, v říjnu jsme si užili
vydařenou víkendovku na chatě v Jano-
vičkách a starý rok zakončili na Štědrý
den donesením Betlémského světla do
kaple sv. Jana Nepomuckého. Nesmím
zapomenout na tábor, ze kterého si děti
odnesly spoustu zážitků i nově naváza-
ných přátelství a kde nás letos navštívila
Televize JS. Nejstarší skautky nás do-
konce reprezentovaly na okresním kole
skautského Svojsíkova závodu v Trut-
nově.



„První část povídání o naší mateřské
škole bych ráda věnovala hlavně těm
z vás, kteří jste ještě neměli možnost
naši školku navštívit nebo jste u nás již
dlouho nebyli. Pojďte tedy dál…“ Tě-
mito slovy jsem loni začínala svoje po-
vídání. Pozvala jsem vás nejen na
pomyslnou prohlídku naší školky, ale
seznámila jsem vás též s režimem dne
a jmenovitě představila všechny zaměst-
nance. V letošním roce jsem právě tyto
svoje kolegyně poprosila, aby mi po-
mohly poskládat další střípky z moza-
iky, která vám přiblíží nejen obraz jmé-
nem „havlovická školka Hastrmánek“,
ale hlavně lidi, kteří v ní momentálně
pracují. Tak tedy v abecedním pořadí:

Eva Bekrová, učitelka MŠ, třída mlad-
ších dětí „Žabičky“

„Když jsem byla oslovena, abych při-
spěla svým pohledem na naši MŠ do
článku pro Havlovické noviny, proběhlo
mi hlavou, jak mě pan ředitel před
sedmi lety zastavil a zeptal se, celkem
naléhavě, jestli bych po prázdninách
mohla nastoupit jako učitelka v místní
mateřské škole. Velmi mě to zaskočilo,
jednak proto, že v MŠ pracovala úžasně
sehraná dvojka učitelek a nedovedla
jsem si vysvětlit, kterou z nich bych
měla zastoupit. Zároveň se blížil konec
mé mateřské „dovolené“ a já už od jara
marně telefonovala a rozesílala na různé
MŠ v okolí své životopisy, jen ta havlo-
vická mě ani ve snu nenapadla.

Pak mi proběhlo hlavou: pracovat
v místě bydliště by bylo úžasné, ale ta
nádherná vánoční vystoupení, ta ne-
zvládnu!? Ani věřit nemůžu, že už jich
mám za sebou sedm. Každé z nich bylo
jiné, něčím zvláštní, nezapomenutelné,
neopakovatelné, stejně jako děti, které
v nich vystupovaly. Díky této a mnoha
jiným společným akcím se ZŠ máme
možnost sledovat vývoj „našich“ dětí
ještě po další čtyři roky, než se rozejdou
do větších škol. Takovou zpětnou vazbu
v každé školce nemají.
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VLNKY ANEB ZPRÁVIČKY OD HASTRMÁNKA ZA ROK 2017

Vlajka naší mateřské školy

(dokončení na následující straně)

Velmi důležitý je pro mě sehraný kolek-
tiv učitelek, ale také pohodová spolu-
práce všech zaměstnanců školy. Toto
příjemné klima působí příznivě na děti,
jež u nás mají zázemí po dobu, kterou
nemohou sdílet se svými rodiči. Pro-
story školky jsou netradičně členěné, ale
dětem skýtají oddělené hrací koutky,
kde se mohou nerušeně projevovat.

Napínavé chvíle přicházejí vždy po
letních prázdninách, když se v září sejde
nový kolektiv dětí. Ten letošní je obo-
hacený o mnoho „tříleťáků“ a dětí mlad-
ších tří let. Práce s nimi je titěrná: za
první půlrok si děti osvojily denní
režim, lecčemu se naučily a do letních
prázdnin nás čeká ještě spousta společ-
ného hraní a zajímavých akcí.

Ještě bych ráda vyzdvihla spolupráci
tří školek ve sdružení SULIHARA, které
v loňském kalendářním roce oslavilo
dvacet let svého působení společným
vystoupením v úpickém divadle. Přínos
sdružení pro nás učitelky vidím v pra-
videlném setkávání, sdílení zkušeností,
přípravě nových projektů a plánovaní
společných akcí.“

Radka Čápová, asistent pedagoga 
„Všichni procházíme různými eta-

pami svého života, dostáváme různé
příležitosti a je jen na nás, jestli je vy-
užijeme. Já jsem ji využila a od září pra-
cuji v „naší“ školce jako asistent
pedagoga. Mojí náplní práce je spolu-
práce s učitelkami při výchově a rozví-
jení dětí, především dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami nebo těch nej-
menších. Je krásné vidět každý den ro-
zesmáté dětské tvářičky, upatlané
ručičky a špinavé botičky, protože to vše
k „naší“ školce patří. Jsem ráda, že můžu
pracovat se skvělým kolektivem, který
děti nejen rozvíjí a dává jim pocit bez-
pečí a jistoty, ale učí je respektovat
odlišnosti ostatních dětí, navzájem si
pomáhat a uvědomit si, že nejsme
všichni stejní.“

Yvona Friebelová, učitelka MŠ, třída
mladších dětí „Žabičky“

„Až já budu velká, budu ve školce
paní učitelka. To byla již od pěti let
„moje písnička“. Proto jsem také měla
hned jasno při výběru školy – „peďák“
v Nové Pace. Po maturitě jsem měla
velké štěstí, že jsem mohla nastoupit do
havlovické školky. Ještě větším štěstím
však bylo, že jsem mohla spolupracovat
s takovými prima učitelkami, jako byla
Anička Heltová, Šárka Šebková, Jana

Hájková a jako jsou Eva Bekrová či
Adélka Galuščáková. Mám stále dobrý
pocit, že celá škola i školka po všechna
ta léta pracuje a spolupracuje jako dobře
promazaný stroj, do jehož soukolí patří
nejen učitelé a děti, ale také obecní úřad,
ředitelé, kuchařky, školnice, rodiče či ha-
vlovické spolky… Je přirozené, že každý
mechanismus se občas trochu zadře
nebo v něm něco zaskřípe, že se vyskyt-
nou problémy, nedorozumění či „poru-
chy“. Ale pokud je dobrá vůle, dá se
všechno napravit. Takže jednou větou:
„u mě dobrý“. I po třiceti letech mám
stále chuť si s dětmi hrát, zpívat, sporto-
vat či tvořit, učit sebe i děti něčemu no-
vému a stále si tak vlastně plnit svůj
dětský sen.“

Adéla Galuščáková, učitelka MŠ, třída
starších dětí „Rybičky“

„Z pohledu práce učitelky v havlo-
vické školce vidím spousty výhod, díky
kterým jsem ráda, že tu mohu pracovat.
Po škole jsem začala učit v MŠ Trutnov,
kde jsem strávila tři roky. Na kolektiv,
děti a rodiče si nemohu stěžovat. Co mě
ale tížilo, byly vycházky. Každý den jsme
s dětmi, které musely mít reflexní vesty
kvůli bezpečnosti, chodili po chodníku
tam a zpět. Zřídka kdy se našlo místo,
kde si venku mohly hrát. Přecházení
silnic bylo stresující pro mě i pro děti,
i když to bylo po přechodu. Všude
jezdilo plno aut s nervózními řidiči.
Když se mi naskytla příležitost pracovat
v Havlovicích, neváhala jsem. Rodinné
prostředí, ve kterém znám po třech le-
tech mnoho rodičů a ostatních lidí
osobně, kolektiv, na který se mohu kdy-
koliv spolehnout a obrátit, klidné okolí
a příroda. Při vycházce si mohu děti do-
volit vypustit na louku či kousek po
cestě, protože vím, že auta tu nejezdí tak
často. Hrajeme si v lese. Chodíme k ryb-
níku a na rybárnu, na družstvo, k hasi-
čům i jinam. Školka má po celý rok
možnost tolika výletů, exkurzí a divadel,
že děti mají velice pestrý program po
celý pobyt v MŠ. Své děti zatím nemám,
ale už teď vím, do které školky budou
chodit…“

Anděla Králová, školnice 
„Už je to víc než deset let, co jsem se

v lese na houbách potkala s Martinou,
kuchařkou ze školy. V té době jsem ne-
měla práci, slovo dalo slovo, a tak hned
od září toho roku jsem nastoupila jako
školnice ve zdejší havlovické školce.
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...VLNKY ANEB ZPRÁVIČKY OD HASTRMÁNKA ZA ROK 2017
(pokračování z předchozí strany)

Od té doby říkám, že práci lze najít
i v lese. Co mě ve školce čekalo? Báječné
a vstřícné kolegyně Yvona, Šárka, Jana,
Eva, Adélka a Radka (obdivuji, jak
s klidem a nadhledem dokážou vyřešit
běžné i složitější situace), práce v místě
bydliště, bez stresů a uzávěrek, ale ještě
je tady něco, s čím jsem nepočítala – ná-
klonnost a důvěra dětí. Vlastní vnoučata
zatím nemám, a tak si připadám skoro
jako jejich babička. Pohoda na praco-
višti – to bylo moje přání odjakživa
a moje setrvání ve školce to potvrzuje.
Tato pracovní etapa se pro mě letos
uzavře, a proto bych ráda popřála mým
kolegyním a přítelkyním, aby je práce
bavila pořád stejně jako dosud, spoustu
nápadů, co s dětmi vyrobit nebo s nimi
nacvičit a veselé, roztomilé a dychtivé
děti. Těm bych přála, aby ve školce měly
hodně dobrých kamarádů, aby se nikdo
necítil osamělý a aby věděly, že paní uči-
telky je mají moc rády, i když po nich
něco chtějí. A až vyrostou, aby si vzpomně-
ly, že všechno, co doopravdy potřebují
znát, se naučily v havlovické školce.“

Nejužší kolektiv zaměstnanců z na-
ší školky se vám osobně představil.
K tomu je nutno připočítat ještě 37 dětí,
které školku ve dvou třídách navštěvují.
Převážná většina jich je z Havlovic, ně-
kolik dětí rodiče vozí z blízkého okolí
(Úpice, Batňovice, Rokytník).

Do zmíněné mozaiky obrazu naší
školky za rok 2017 dlužno ještě posklá-
dat výčet některých podařených akcí
a činností, které děti po celý rok prová-
zely. Z těch pravidelně se opakujících je
to: výuka hry na zobcovou flétnu, logo-
pedická péče, středeční návštěvy havlo-
vické sauny, lyžařský a předplavecký
výcvik, keramický kroužek i oblíbené
páteční „lesní školky“. Těmi nejvýra-
znějšími jednorázovými akcemi pro ro-
diče i veřejnost pak byly: Vynášení zimy
ze vsi, Čarodějnice, velké oslavy 20. vý-
ročí vzniku spolku SULIHARA, Den
matek, slavnostní rozloučení s předško-
láky, Den tatínků, Dýňácké odpoledne
se světýlkovým průvodem nebo spo-
lečné vystoupení ZŠ a MŠ v kulturním
domě s názvem „Fíkovy Vánoce“. Něko-
lik fotek z akcí napoví a veškeré infor-
mace o nás najdete na webových
stránkách obce nebo se u nás prostě za-
stavte na návštěvu. Jste srdečně zváni.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.
Mějme tu vespolek klidný a pohodový
rok 2018!

Yvona Friebelová

Uvítání nového kamaráda u školy, patrona Havlovic

Společné foto dětí z mateřské školy

Úpické divadlo, velké oslavy spolku SULIHARA – 20. výročí od zahájení krásné
spolupráce MŠ Suchovršice, Libňatov a Havlovice
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Poplatek za odvoz a likvidaci do-
movního odpadu do 28. 2. 2018

Poplatek za kabelovou televizi do
31. 3. 2018

Poplatek ze psa do 31. 3. 2018

Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu za období 1. 7. 2017 –
30. 6. 2018 do 31. 7. 2018

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

 hotově na Obecním úřadě v Ha-
vlovicích

 převodem z účtu

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

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

PLATBA
POPLATKŮ

MÍSTNÍ POPLATEK
ZE PSŮ

Dle vyhlášky č. 3/2006 poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatníkem je fyzická nebo
právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Havlovice. Po-
platník 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 držitel je poživatel invalid-

ního, 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 vdovec-
kého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu 300 Kč

Poplatek je splatný k 31.březnu každého roku.

POPLATEK ZA ODBĚR VODY
Z OBECNÍHO VODOVODU

Cena vody za odečítací období 1. 7. 2017 – 30. 6. 2018 je stanovena na 18,– Kč/m3.
Platba se provádí do  31. 7. 2018.
Při platbě poplatku za odběr vody z obecního vodovodu převodem z účtu uvádějte
číslo účtu 35-1303696329/0800.

POPLATEK ZA ODVOZ A LIKVIKACI
DOMOVNÍHO ODPADU

Paušální poplatek za odvoz a likvikaci domovního odpadu je pro rok 2018 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 po-

bytu 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 2018
byl stanoven na 1 500,– Kč.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2018





PYROTECHNICKÉ
PROSTŘEDKY

Od 1. 4. 1997 nabyla účinnosti
vyhláška č. 1/97 O používání py-
rotechnických prostředků v obci.
Na základě této vyhlášky je povo-
leno používání zábavných pyro-
technických předmětů (petard) na
veřejných prostranstvích pouze
31. 12. a 1. 1. Úplný zákaz použí-
vání petard je na zastávkách hro-
madné osobní dopravy, u veřejných
budov, v jejich těsné blízkosti
a dále tam, kde by jejich používání
ohrožovalo bezpečnost, zdraví a
majetek osob.
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KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2018 

datum název akce kontaktní osoba telefon 
6. 1. Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice Dvořáček P. 603558845
20. 1. Úpský pohár Tohola M. 737141504
27. 1. Ples jezdců, chovatelů a přátel koní Prouzová J. 736765220
3. 2. Divadlo, KD Dvořáček P. 603558845
10. 2. Volejbalový turnaj v KD Havlovice Prokop M. 724761300
21. 2. Havlovický masopust Balcar J. 777005790
24. 2. 11. ročník Česko-slovenský košt slivovic Mencl Z. 774854079
3. 3. Myslivecký ples Kalužný O. 736136779
10. 3. Hasičský bál Dvořáček M. 732266215
17. 3. Rybářský společenský večer Kult M. 731552503
18. 3. Vynášení Smrťačky Balcar J. 777005790
29.–30. 3. Přebor KHK mládeže do 20 let v šachu Bydelský T. 606035370
8. 4. 1. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
10. 4. Zápis do ZŠ Balcar J. 777005790
30. 4. Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod Dvořáček M. 732266215
květen – řijen Havlovická Tropical liga a senior liga (malý fotbal) Kocián J. 777583602
3.–4. 5. Zápis do MŠ Friebelová Y. 774283123
5. 5. Otvírání sezóny na hradě Vízmburk Balcar J. 777005790
12. 5. Pochod Václavice–Havlovice Paták P. 605384544
13. 5. 2. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
20. 5. Májový streetball Nývltová P. 702 014 003
20. 5. Pouť Dvořáček P. 603558845
26. 5. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Čáp S. 604702018
26. 5. Úpění – nově – sportovní areál – Náchodec Paták P. 605384544
27. 5. Dětský den ve sportovním areálu Dvořáčková M. 499784061
2. 6. Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou Kopecký J. 775175330
9. 6. Volejbalový turnaj Prokop M. 724761300
9. 6. Dětský den na Vízmburku Balcar J. 777005790
10. 6. 3. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
červen 7. r. ligového poháru pro hráče HTL Kocián J. 777583602
21.–24. 6. Rybářský tábor mládeže do 15 let – Zdechovice Vojtěch L. 602181539
23.–24. 6. 41. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola M. 737141504
8. 7. 4. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
8.–13. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
14. 7. 5. Mezinárodní folklorní festiválek Hořičky Mencl Z. 774854079
15.–20. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
21. 7. Vozatajské odpoledne Prouzová J. 736765220
21. 7. Benátská noc a divadelní představení Kopecký J. 775175330
28. 7. Koncert starodávné hudby Baudyš M. 777083583
4. 8. HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Tohola M. 737141504
11. 8. Letní běh na běžkách Andrš A. 778468319
12. 8. 5. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
srpen Divadelní představení Dívčí válka Baudyš M. 777083583
srpen Beachvolejbalový turnaj Kult M. 731552503
1. 9. Rybářské závody mládeže Vojtěch L. 602181539
1. 9. SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let) Tohola M. 737141504
6. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola M. 737141504
7. 9. Žákovský turnaj v malém fotbalu a sport. Trojboj MAS KJH Kocián J. 777583602
8. 9. 11. Vízmburské slavnosti – Vízmburk Balcar J. 777005790
9. 9. 6. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
16. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Nývltová P. 702 014 003
19. 9. 4. r. Žákovského turnaje v malém fotbalu MAS KJH Kocián J. 777583602
29. 9. Okresní kolo ZPV Jansa J. 603470305
6. 10. Hubertova Jízda Prouzová J. 736765220
13. 10. Výlov rybníka Jindra Hofmann P. 734230290
14. 10. 7. Havlovice minigolf Open Čáp S. 604702018
14. 10. Posvícení Dvořáček P. 603558845
17. 11. Slavnostní zakončení havlovické ligy v MF – KD Kocián J. 77758362
2. 12. Rozsvěcení vánočního stromu – park T.G.M. Dvořáček P. 603558845
9. 12. Předvánoční představení dětí z MŠ a ZŠ v KD Balcar J. 777005790
16. 12. Předvánoční odpoledne a večer v KD Míl V. 604157105
24. 12. Zpívání v kapličce – 14.00 Čepelková L. 733578815
Vánoce Pingpongový turnaj Wernerová L. 721815371
31. 12. Silvestrovský běh Paták P. 605384544
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RŮZNÉ

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

POUŤ SV. JANA NEPOMUC-
KÉHO V HAVLOVICÍCH
20. 5. 2018

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
14. 10. 2018

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
úřední hodiny:
Po 8.00–11.30 / 12.00–17.00 hodin
St 8.00–11.30 / 12.00–17.00 hodin

Kontakt:
starosta Ing. Pavel Dvořáček

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

účetní Marie Dvořáčková
– tel. 499 784 062
– e-mail: ucetni@havlovice.cz

referentka Zuzana Šímová
– tel. 499 784 062
– e-mail: referentka@havlovice.cz

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

SAUNA
Každou středu v kulturním domě – muži
a ženy společně v plavkách 
9.30 – 11.00 – mateřská škola

13.00 – 14.30 – 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)

V lednu jsme zase po několika letech vyjeli s naším skútrem

Havlovický masopust a karneval na ledě uspořádal TJ Sokol a základní škola

Přívaly sněhu jsme uklízeli i z našeho kluziště


