
HAVLOVICKÉ
NOVINY ÚNOR 2019

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 osmadvacáté. 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 2018
Poslední den v roce 2018 jsme se

probudili do modré oblohy prozá-
řené sluncem. Uviděli jsme ho po
nekonečných  několika  týdnech.
Největší radost z toho zřejmě měli
všichni účastníci již 45. ročníku Sil-
vestrovského běhu Havlovicemi. Na
start se jich postavilo více jak 250
a to od předškolních dětí až po ve-
terány. Po dlouhých letech opět bě-
želi za komfortního počasí. Ale to
jsem začal od konce. A tak se vrá-
tím v čase zpět na začátek roku.
Jeho počátkem se tradičně setká-

váme  v  našem  kulturním  domě
na Tříkrálovém koncertě Městské
hudby Úpice. Vyprodaný  sál opět
zažil úchvatnou podívanou.
Koncem ledna jsem se s manžel-

kou zúčastnil setkání starostů a sta-
rostek, kteří jsou ve funkci dvacet
a více let. Konalo se v Praze v hlav-
ním sále horní komory Parlamentu
a svolal ho místopředseda Senátu
pan  Jiří  Šesták.  Jeho  cílem  bylo
poděkování  dlouholetým  staros-
tům za jejich práci pro obec i pro
společnost. Na závěr velice příjem-
ného  setkání  každý  obdržel  pa-
mětní list.
Únorové a březnové měsíce kaž-

doročně patří našim spolkům a je-
jich aktivitám v kulturním domě.
Společenské akce a plesy jsou vždy
beznadějně  vyprodané.  V  dnešní
době je spíše vzácností, že se ještě
najdou lidi, kteří chtějí zdarma a ve
svém volném čase uspořádat něco
i  pro  druhé.  Patří  jim  za  to  můj
obdiv a velké poděkování.
19. května se skvělá parta Havlo-

váků zúčastnila tradičního setkání
obcí  nesoucích  název  Havlovice.

Obce s tímto názvem kromě našich
Havlovic najdeme v okresech Do-
mažlice, Chrudim a Liberec. Tento-
krát jsme se všichni sešli v Havlo-
vicích u Domažlic. Tato setkání se
konají jedenkrát za dva roky a vždy
se  vyznačují  skvělou  atmosférou
plnou překvapení hostitelské obce.
Letní měsíce se vyznačovaly ex-

trémním suchem. Tím bylo posti-
ženo až 94 % území Česka. Došlo
k  velkému  poklesu  průtoků  řek
a některé dokonce  vyschly. Došlo
i  k  výraznému  poklesu  hladiny
podzemních vod. V některých ob-
cích vyschly vrty, které je zásobo-
valy pitnou vodou. Ta se sem na-
konec musela dovážet. V naší obci
k žádným problémům se zásobová-
ním pitnou vodou naštěstí nedošlo.
Počátkem října se konaly v celé

republice  volby  do  zastupitelstev
obcí a měst. Lidé svobodně rozho-
dovali o tom, kdo je bude na radni-
cích zastupovat. Na hodně místech
nezůstal kámen na kameni, jinde se
prakticky nic nezměnilo.

28.  října  slavila  celá  republika
100. výročí od vzniku samostatného
Československého státu. Na mnoha
místech se odhalovaly sochy a busty
našeho  1.  prezidenta  T.  G. Masa-
ryka,  téměř  všude  se  sázely  pa-
mátné lípy – symbol naší republiky.
Konec října přinesl i významnou

změnu na našem úřadě. Po 26 le-
tech odešla do starobního důchodu
naše účetní Marie Dvořáčková. Za
její svědomitou, poctivou a zodpo-
vědnou práci jí i zde patří obrovské
poděkování nás všech. Na její místo
nastoupil ing. Tomáš Papež z Trut-
nova.  I  jemu přejeme,  aby  se mu
v této nelehké práci dařilo.
Závěrem mi dovolte, abych po-

děkoval všem, kteří pro tuto obec
nezištně pracují, ať už ve spolcích
nebo kdekoliv  jinde.  Jsem  rád,  že
stále můžeme v obci nalézt ochotné
lidi, na které se nechá stoprocentně
spolehnout. A na úplný závěr Vám
přeji,  aby  rok  2019  byl  pro  Vás
klidný, šťastný a úspěšný.

Ing. Pavel Dvořáček

Pohled na opravenou zvoničku z parku T. G. Masaryka
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Loučení s účetní obecního úřadu paní
Marii Dvořáčkovou

Setkání dlouholetých starostů v Senátu v Praze

Havlovický vodník a starosta na setkání Havlovic

Havlováci při setkání v Havlovicích u Domažlic

Sázení památné lípy v parku na Malé
Straně

...OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018
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AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2018

• rekonstrukce části obecního vo-
dovodu směrem ke Kobylinci

• drobné  stavební  úpravy  vodo-
jemu na Králově kopci

• vybudování  asfaltové  komuni-
kace kolem bytovek – v případě
získání dotace

• vybudování cyklostezky na Malé
Straně  –  v  případě  získání  do-
tace

• zajištění demoličního výměru na
dům č.p. 59 a obou doplňkových
staveb za obecním úřadem

• rekonstrukce dětských WC v ma-
teřské škole

• zajištění nákupu dopravního auto-
mobilu pro hasiče

• zajištění dodavatele na plánova-
nou opravu  betonového mostu
ve Vsi v roce 2020

• výroba  stolního  týdenního  ka-
lendáře na rok 2020

• obnova studánky pod Habřinou

NĚKTERÉ
PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2019• rozšíření nepřehledných úseků míst-

ních asfaltových komunikací
Celkové náklady: 340.000,– Kč
Dodavatel  prací:  Jiří  Zelinka,  Havlo-
vice

5. Oprava zídky a rozšíření zámkové
dlažby u školy

Celkové náklady: 164.000,– Kč
Dodavatel  prací:  Jiří  Zelinka,  Havlo-
vice 

6. Výměna vodovodního potrubí za
obecním úřadem

• původní  ocelové  potrubí  hlavního
řádu od kulturního domu po stodolu
za  obecním  úřadem  bylo  v  délce
235 m nahrazeno potrubím PE HD
110 mm

Celkové náklady:554.000,– Kč vč. DPH
Dodavatel  prací:  Z&D  Stavby,  s.r.o.,
Trutnov

7. Oprava hasičské cisterny
• oprava hasičského vozidla LIAZ CAS 25
Celkové náklady: 698.000,– Kč
z toho dotace KÚ Královéhradeckého
kraje: 320.000,– Kč
Dodavatel prací: Požární technika KO-
MET, s.r.o., Pečky

8. Modernizace vybavení kulturního
domu

• nová  podlaha  včetně  linolea  na  je-
višti, nové záclony, malba

Celkové náklady: 117.000,– Kč

Už mnoho let je oblíbeným tématem
politiků, podnikatelů i řadových občanů
dostavba dálnice D11 z Hradce Králové
do Trutnova a dále pak na hranici s Pol-
skem. Původní termín dostavby už byl
mnohokrát posunut  a  ten konečný  je
stále  v  nedohlednu.  Tempo  výstavby
dálnic v Česku je v porovnání s jinými
evropskými  zeměmi  velmi  pomalé
a to ještě snižuje těžkopádná legislativa.
Cílem našeho státu je vybudovat dálnici
D11 do Královce ve stejném termínu,
kdy sem dovedou dálnici A3 z opačné
strany  Poláci.  Ti  však  budují  dálnici
podle plánu a Češi jsou pozadu. Už dnes
se mluví o několika letech. Aby se obě
dálnice mohly propojit, zbývá ještě vy-
budovat 97 kilometrů. Z toho na našem
území 64 kilometrů a na polské straně

1. Oprava zvoničky na skále
• původní  stavba  z  roku  1745  prošla
kompletní  rekonstrukcí. Bylo opra-
veno  obvodové  zdivo,  vyměněny
vchodové dveře a hlavně došlo k vý-
měně celé střešní konstrukce včetně
střešní krytiny

Celkové náklady: 750.000,– Kč
Z toho dotace z Mze 343.204,– Kč
(bude vyplacena v roce 2019)
Dodavatel  stavby:  Martin  Zeman,
Žacléř

2. Rekonstrukce veřejného osvětlení
a rozhlasu na Podhradí

• demontáž  nadzemního  vedení,  po-
kládka  nových  kabelů  do  výkopů,
osazení  8  ks  nových  stožárů  žáro-
vě  zinkovaných včetně nových  sví-
tidel

Celkové náklady: 342.000,– Kč
Dodavatel  stavby:  RYDVAL  –  ELEK-
TRO, s.r.o., Lomnice nad Popelkou

3. Cyklostezka Malá Strana
• zajištění zpracování projektové doku-
mentace a vydání stavebního povo-
lení  na  cyklostezku  vedoucí  ze
sportovního areálu podél řeky k za-
hradnictví v délce 419 m a šířky 3 m

Celkové náklady: 330.000,– Kč
Dodavatel  prací:  DiK  Janák,  s.r.o.,
Trutnov

4. Rozšíření komunikace u hřiště a kři-
žovatky u dřevěné lávky

menší část, 32 kilometrů. Poláci již mají
všechna potřebná povolení, mají již vy-
brané stavební firmy a počítají s tím, že
vrchní část od Kamenné Hory k Bol-
kovu  postaví  do  konce  roku  2023.
Spodní úsek od Kamenné Hory k hra-
nicím  chtějí mít  dokonce  o  dva  roky
dříve. Takže zatímco na polské straně
bude k hranicím hotovo, na české se te-
prve začne stavět. Možná. V současné
době se začal stavět úsek z Hradce Krá-
lové do Jaroměře. Ten by měl být hotov
do  čtyř  let. Dále  se  aktuálně  předpo-
kládá, že 22 kilometrů dlouhý dálniční
úsek Trutnov–Královec vznikne v letech
2021–2023, a část mezi Trutnovem a Ja-
roměří  o  délce  20  kilometrů  v  letech
2022–2024. Stavba dálnice od Hradce
Králové ke státní hranici vyjde odha-

dem na zhruba 28 miliard korun. Sta-
vebně nejsložitější bude rozhodně úsek
v Krkonoších a v okolním kopcovitém
terénu. Mezi Trutnovem a Královcem
mají vzniknout tři mimoúrovňové kři-
žovatky,  dva  půlkilometrové  tunely
a tři velké mosty – dva sedmisetmetrové
a jeden dlouhý asi 350 metrů. V trut-
novském okrese povede dálnice z Krá-
lovce  směrem přes  trutnovské  Poříčí,
Kocbeře a Kuks.
V současné době přináší každá dál-

nice do regionů kvalitní dopravní ob-
služnost  a  je  i  nositelem  rychlejšího
rozvoje daného území. Věřme tedy, že
náš  region  nebude  díky  nedostavěné
dálnici dlouho zaostávat.

Ing. Pavel Dvořáček

DÁLNICE D11



Naši zvoničku nelze přehlédnout. Na-
chází se v centru obce na skále nad be-
tonovým mostem.  Byla  postavena  již
v roce 1745 a  je v majetku obce. 3. 5.
1958 byla Ministerstvem kultury pro-
hlášena kulturní památkou. 
Jedná se o zděnou architekturu lido-

vého baroka. Objekt je převážně z ka-
menného zdiva  tl. 75 cm čtvercového
půdorysu o straně 3,4 m. Je zastřešen
dřevěným věžovým krovem. Jehlanová
střecha je opatřena lucernou a makovicí
s hrotnicí. Výška zvoničky po hrotnici je
9,5 m. Poprvé se zde zvonilo 22. 12. 1745
při úmrtí havlovického rychtáře Jana Ji-
řího Řezníčka. Zvon byl zrekvírován za
I. i II. světové války.
Poslední  oprava  byla  provedena

v roce 1991. Tehdy o naší zvoničce má-
lokdo  věděl.  Úplně  ji  pohltily  okolní
stromy a keře, chyběla polovina střechy,
vchodové dveře, dokonce i zvon. Zvo-
nička byla v rámci tehdejších finančních
možností obce opravena, byla sem za-
vedena elektřina, osazen zvon a nain-
stalováno automatické vyzvánění. Od té
doby se stala dominantou obce.
V roce 2017 byl proveden stavebně

technický průzkum objektu. Bylo zjiš-
těno, že zděná část je v dobrém stavu,
ale  dřevěná  část  vykazovala  zřejmé
znaky napadení hnilobou a škůdci. A to
v takovém rozsahu, že technický stav byl
vyhodnocen  jako havarijní. Okamžitě
byly  zahájeny  práce  na  zpracování
projektové  dokumentace  na  opravu
zvoničky. Po získání stavebního povo-
lení  byla  vybrána  dodavatelská  firma
a během letních měsíců byly zahájeny
práce na opravě. Celá střešní konstrukce
byla  sejmuta  a  dle  ní  byla  vytvořena
ručně tesaná replika. Původní azbesto-
cementová  krytina  byla  nahrazena
dvouvrstvým ručně štípaným šindelem
z modřínu. Dále  byla  opravena  a  na-
třena venkovní omítka a nakonec byly
osazeny nové dubové dveře, bylo vybu-
dováno kamenné zápraží se zábradlím
a kamenný přístupový chodník. Pro rok
2019  zbývá  dodělat  drobné  terénní
úpravy  a  namontovat  opravené  auto-
matické vyzvánění.
Věříme, že na dlouhá léta se naše zvo-

nička  stane  důstojnou  dominantou
obce.

Ing. Pavel Dvořáček
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ZVONIČKA NA SKÁLE

Zdánlivě pěknou zvoničku čekala kompletní rekonstrukce

Autojeřáb přemisťuje původní střešní konstrukci

Původní krov napadený hnilobou a škůdci
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Ručně tesaná replika původní střešní konstrukce

Dvojitý dřevěný štípaný šindel nahradil původní eternitové šablony

Nová střešní konstrukce se vrací na původní místo

Původní dveře

Nové dubové dveře do zvoničky

Do nové makovice byl vložen odkaz
budoucím generacím.

...ZVONIČKA NA SKÁLE



HAVLOVICKÉ NOVINY6

Dům Davida Dřeveckého a Lucie Žďárské

Dům Pavla Zučka

Roubený dům Ivany Duchové

NOVÉ RODINNÉ DOMY

Dům Milana Vodičky

Dům Stanislavy Tejchmanové

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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Tento dům se všemi součástmi a pří-
slušenstvím se nachází v centru obce za
budovou obecního úřadu. V 90. letech
minulého století vše odkoupil do svého
vlastnictví  pan  Abraham  Hendricus
Kool  z  Nizozemského  království.  Už
tehdy  všechny  tři  stavby  vyžadovaly
rozsáhlou  rekonstrukci.  Majitel  však
žádnou údržbu nikdy neprovedl a ani
nereagoval  na  naše  urgence  týkající
se  havarijního  stavu.  Až  na  podzim
loňského  roku  se  podařilo  majitele
zkontaktovat. Zastupitelstvo obce 11. pro-
since rozhodlo, že veškeré nemovitosti
budou odkoupeny a převedeny do ma-
jetku  obce.  Skončila  tak  jedna  etapa
a začíná ta druhá, složitější. Vzhledem
k tomu, že objekty, jejichž stáří se odha-
duje na více jak 120 let a jsou v havarij-
ním stavu, dojde v letošním roce k jejich
demolici. Po jejím dokončení vznikne
rozsáhlé území vhodné pro stavbu ro-
dinných domků.
V  letošním  roce počítáme,  že bude

vytvořena dokumentace na vybudování
inženýrských sítí včetně přístupové ko-
munikace. Po  jejím dokončení budou
do  celého  území  zakresleny  stavební
parcely. Předpokládáme, že budou asi
čtyři o výměře cca 1200 m2. Pokud vše
půjde podle plánu, tak v roce 2020 po
dokončení inženýrských sítí budou par-
cely nabízeny zájemcům k odkoupení.
Cena za m2 zatím není stanovena. Zá-
leží na tom, jaké budou náklady na de-
molici a na vybudování  inženýrských
sítí. Konečné slovo bude mít zastupitel-
stvo obce.

Ing. Pavel Dvořáček

Stodola u č.p. 59

Kolna u č.p. 59

Hospodářské stavení č.p. 59

DŮM ČÍSLO POPISNÉ 59

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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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

V obci je zaveden paušální poplatek za
odvoz a likvidaci domovního odpadu.
Jeho výše je pro rok 2019 stanovena na
500,– Kč/osobu/rok (stejná  výše  jako
v předchozích letech).

– 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 2019 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 27 kusů kontejnerů. Z toho
5 ks na sklo, 8 ks na papír a 14 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 131.906,– Kč. Tím byly pokryty
náklady vynaložené na sběr a odvoz tří-
děného odpadu a rovněž i objemného
a nebezpečného.

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 až  v  květnu.
V  roce  2018  činily  náklady na  odvoz
a uložení odpadu 10.776,– Kč.

LIKVIDACE ELEKTROZAŘÍZENÍ
Nepotřebná elektrozařízení jsou v naší

obci rovněž likvidována ve spolupráci
s firmou Transport Trutnov. Ta přistaví
u  kulturního  domu  kontejner,  kam
mohou občané zdarma odkládat  tele-
vize,  ledničky,  pračky,  elektrické  spo-
ráky, mikrovlnné trouby, vysavače a dal-
ší podobná elektrozařízení. Odvoz bude
proveden  1x  ročně  vždy  v  dubnu  až
v květnu. Termín bude vyhlášen obec-
ním 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
Na sběr textilu, oděvů, obuvi a hra-

ček má naše obec podepsanou smlouvu
s firmou TextilEco, a.s. Ta umístila jeden
svůj kontejner za kulturní dům a druhý
k dřevěné lávce. Sem můžete tento druh
odpadu ukládat. Kontejnery jsou pravi-
delně  vyprazdňovány.  Textil,  oděvy
a obuv jsou odváženy na třídicí  linku
a odtud putují k dalšímu využití nezi-
skovým  a  charitativním  organizacím,
jako  jsou např. ADRA, Středisko SOS
pro  vzájemnou  pomoc  občanům  či
CHARITA Nový  Jičín.  Za  to,  že  obec
umožnila umístit firmě TextilEco, a.s.,
na své území tyto kontejnery, získáme
odměnu ve výši 2000,– Kč/rok.

BIOODPAD  
Již  v  roce  2013  byl  rozsah  služeb,

které zajišťuje náš obecní úřad pro své
občany, rozšířen o svoz bioodpadu. Svoz
bioodpadu  je prováděn po  celé  vege-
tační období, tj. od dubna až do listo-
padu.  V  loňském  roce  tuto  službu
využilo více jak 100 domácností. 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 o nosnosti  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

(dokončení na následující straně)
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každé úterý (mimo státní svátky) až do
prvního sněhu. Vak se po vysypání vrátí
zpět k dalšímu použití. Cena na jeden
rok je 400,– Kč/1 vak. Pokud se zájemce
o tuto službu přihlásí v průběhu roku
(například v  srpnu), nebude mu tato
částka úměrně snížena.
Do vaků patří: čerstvě posekaná tráva,
drobné větvičky z keřů, listí, piliny, 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 Trutnova-Bohuslavic. Sem
bylo v loňském roce odvezeno 108,72
tun, za které jsme zaplatili včetně do-
pravy 60.864,– Kč. Celkem za svoz a li-
kvidaci  zeleného  odpadu  v  obci  bylo
v  roce  2018  zaplaceno  98.850,– Kč.
Cena 400,– Kč za jeden vak ročně sku-
tečné náklady zdaleka nepokryje.
Zájemci o tuto službu se mohou kdy-

koliv přihlásit na obecním úřadě. 

STAVEBNÍ ODPAD
Odvoz a likvidaci stavebního odpadu

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

OBJEMNÝ ODPAD
V loňském roce zorganizovala obec

jedenkrát odvoz a likvidaci objemného
odpadu. Celkem byly naplněny 4 kontej-
nery, které byly vyvezeny na skládku do
Bohuslavic u Trutnova. Celkem bylo od-
vezeno 9,88 tun odpadu a obec za jeho
odvoz a uložení zaplatila 13.812,– Kč.
Pro občany byla tato služba zdarma. Mezi
objemný odpad patří starý nábytek, ko-
berce, matrace, WC mísy, umyvadla…

ŽELEZO
Sběr starého železa zajistí obecní úřad

1x ročně vždy v měsíci dubnu. Po obci

...NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

Jarní sběr železného odpadu

Sběr velkoobjemového odpadu je pro občany zdarma

(pokračování z předchozí strany)

Přehled odpadů vytříděných v roce 2018

Druh množství zaplaceno
odpadu v tunách v Kč
Směsný komunál. odpad 258,39 477.194,–
Plasty 15,30 27.850,–
Sklo 9,85 27.850,–
Papír 14,69 27.850,–
Bioodpad 108,72 98.850,–
Barvy, pneumatiky… 1,10 13.508,–
Objemný odpad 9,88 13.795,–
Železo 6,55 3.500,–
Použité oděvy 3,91 0,–

budou v určený den rozmístěny kontej-
nery, kam můžete železo odkládat. Na
menší kusy železa, zejména pak na ple-
chovky od konzerv, byl zajištěn kontej-
ner,  který  je  umístěn  za  kulturním
domem.

Ing. Pavel Dvořáček



Vážení uživatelé kabelové televize,
v průběhu roku 2019 dojde na území ČR k vypínání stávajícího pozemního digi-

tálního vysílání ve formátu DVBT / MPEQ 2 a 4. Tento formát vysílání bude na-
hrazen technicky lepším formátem DVB-T2 s kodekem HEVC 265.
Tato změna se výrazně dotkne nejenom nás všech, ale i všech kabelových operá-

torů poskytujících telekomunikační služby.
Naše společnost SATER – TV s.r.o. již 25 let provozuje v obci Havlovice kabelo-

vou televizi. Vztahy s obcí jsou více než přátelské a to nás tak trochu zavazuje, po-
skytnou Vám vždy něco navíc.
Veškeré připravované změny ve vysílání kabelové televize jsou natolik rozsáhlé, že

bude nutné provést výměnu většiny technologických zařízení umístěných v hlavní
stanici. Předpokládáme, že celkové náklady dosáhnou téměř 400.000,– Kč a z jedné
třetiny je bude hradit obec Havlovice.
Víme, že i v současné době jsou stále využívány různé TV přijímače a zařízení

s omezenými možnostmi příjmu nového formátu DVB-T2. Proto jsme se rozhodli
vyjít vstříc občanům vaší obce a pokusit se zajistit byť omezenou nabídku základ-
ních TV programů pro starší typy televizorů především CRTV a DVBT/MPEG 2.
Předpokládáme max. 20 TV analogových programů. Pokud vám tato nabídka ne-
bude stačit, můžete si dokoupit k Vašim TV přijímačům set top boxy s podporou
DVB-T2/HEVC 265 a rozšířit si možnosti příjmu o další TV programy.
Ve spolupráci s obcí Havlovice je naším hlavním cílem zajištění maximální možné

kvality rozváděných TV programů a to v kvalitě HD, pokud budou takto vysílány.
Všechny TV programy budou nejdéle od 1. 3. 2019 vysílány pouze v digitálních pa-
ketech – multiplexech – a to pro zajištění maximální možné kvality.
Předpokládáme, že u většiny z Vás se nachází více než jedna kvalitní TV s pod-

porou DVB-T / MPEQ 4, ale bez podpory DVB-T2 a nebo úplně nová super TV již
s podporou formátu DVB-T2. Právě pro tyto TV budou šířeny výše uvedené digi-
tální pakety – multiplexy, bez nutnosti dokupování set top boxů.
Jelikož se jedná o technicky velmi náročnou úpravu, kterou nechceme kouskovat

do celého roku 2019, rozhodli jsme se, že tuto změnu provedeme celou v měsíci
únoru. Předpokládáme nové nastavení kanálů k 1. 3. 2019. Po této úpravě si jednou
přeladíte své TV přijímače a bude to za Vámi.
Samozřejmě, že budeme šířit i nové digitální multiplexy ve formátu DVB-T2.
S ohledem na připravovanou technickou úpravu bude v měsíci únoru částečně

omezena nabídka TV programů, za což se omlouváme a děkujeme Vám za pochopení.
Osazení jednotlivých digitálních paketů a skladba omezené TV základní analo-

gové nabídky včetně výstupního kanálového multiplexu bude zveřejněna v Info ka-
nálu obce Havlovice a na webových stránkách obce.

Za SATER – TV s.r.o.
Pavel Dohnal
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KABELOVÁ TELEVIZE – ZMĚNY V ROCE 2019
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

Jaro v parku T. G. Masaryka
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Také  v  roce  2018  jsme  jezdili  na
různé výlety na strojích do 50 ccm. Byli
jsme  např.  na  uzeném  ve  Studnici
a u zvoničky, která byla nově zrekon-
struována u Mravenčích domků neda-
leko Hajnice. Tyto drobné trasy převýšil
třídenní výlet na Dlouhé Stráně v Jese-
níkách. Zde jsme navštívili přečerpávací
vodní elektrárnu, včetně exkurze. Cel-
ková délka této trasy přesáhla 300 km.
Podnikli jsme i cestu do Krkonoš. Po-
obědovali  jsme  na  chatě  Jelení  louky
v Peci pod Sněžkou, kde před lety půso-
bil  i  zakládající  sekáč  Tomáš  Kleňha.
Poté to byly Janské Lázně, odkud jsme
lanovkou vyjeli na Černou horu. Dolů
jsme potom sjížděli na vypůjčených ko-
loběžkách. Byl to hezký zážitek a pěkný
šrumec. Délka  tohoto výletu přesáhla
100 km.
Hlavní akcí i podle názvu spolku zůs-

tává i nadále Mistrovství Havlovic v se-
čení trávy kosou. Tentokrát se jednalo
již o 11. ročník. Hlavními tahouny a or-
ganizátory celé akce byli naši mladší ko-
legové, kteří převzali odpovědnost nad
konáním soutěžního sečení včetně za-
jištění. V roce 2018 se poprvé toto klání
konalo na louce u sportovního areálu.
Největší úspěchy slavili přátelé z Dob-
roslavic. Kategorii seniorů již poněkoli-
káté bezpečně ovládl náš rodák a Pan
Sekáč Milan Vik.  Celá  akce  proběhla
první víkendovou sobotu v červnu. Po-
slední víkend v srpnu se nesl ve zname -
ní již 8. ročníku Dobroslavického kosení
na  ostravsko-opavském pomezí. Naše
přátele inspirovalo k pořádání této akce
naše Mistrovství Havlovic, kterého se již
pravidelně dobroslavičtí účastní. Při mi-
nulých ročnících se zahajovalo úsměv-
nými scénkami z komedií Slunce seno...
režiséra Zdeňka Trošky, kterému jsem
prý i trošku podobný. Tentokrát se za-
hajovalo humornými výstupy z hudební
komedie Zdeňka Podskalského Trhák
z r. 1980. Vše probíhalo pod taktovkou
kompletního filmového štábu, tak jako
ve zmiňovaném filmu. Na závěr zatan-
čila skupina seniorek a připravena byla
i tombola a vzorné občerstvení. Při sa-
motném soutěžním kosení nejvíce vyni-
kli Slováci v krojích. Absolutním vítě-
zem  se  stal  již  poněkolikáté Petr Žák
z Dobroslavic. My jsme ovládli katego-
rii sečení trávy srpem, kde je již tradič-
ním přeborníkem Jirka Kopecký od zvo-
ničky. Třetí místo vybojovalo naše kom-
binované družstvo ve štafetovém závodě. 
Při  úspěšné  a  velice  oblíbené Hav-

lovce jsme zajišťovali jedno ze stanovišť

této akce. Náš stánek byl umístěn pod
borovinou  na  hranici  s  Libňatovem
a byl velmi dobře oceněn v celkovém
hodnocení. Sešly se více než 2 stovky
spokojených pochodníků, kteří přislíbili
účast  i  na  příští  procházce  po  naší
krásné obci, včetně okrajových partií,
které někteří občané ještě ani nepoznali.
V červenci proběhla další Benátská noc,
rovněž pod taktovkou našich mladších
kolegů. Tentokrát se konala v záplavo-
vém  pásmu U Mandle  v  okolí  proti-
povodňového  valu  na  přilehlé  louce
u mostu. Kromě atrakcí pro děti i do-
spělé, včetně lodiček a dobrého občer-
stvení,  připravil DAK humorné diva-
delní představení „Ty vaříš?!“. To bylo
inspirováno  přípravami  a  průběhem

našich  gurmánských  soutěží  v  cha-
loupce u Kleňhů na Popluži. Více než
250 spokojených diváků shlédlo kome-
dii, při které bylo poprvé v Havlovicích
použito otočné jeviště. 
V  polovině  října  se  naši  zástupci

zúčastnili  setkání  spolků  v  klubovně
SDH. Hned druhý den následovalo další
již zmiňované posezení s představením
soutěžních vzorků, tentokrát na téma ri-
zoto.  I  tato  akce  byla  velice  úspěšná.
Z výčtu akcí našeho spolku vyplývá roz-
manitost naší činnosti, která je vedena
v pohodovém duchu. Tuto pohodu pře-
jeme i všem ostatním spolkům a sdru-
žením v naší obci nejen v roce 2019.

Za spolek sekáčů
Luboš Řezníček

Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou se vloni poprvé konalo na louce vedle sportov-
ního areálu

Členové Spolku havlovických sekáčů na přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé stráně

Sekáči na koloběžkách pod Černou Horou

SPOLEK HAVLOVICKÝCH SEKÁČŮ



Nadpis  nás  vybízí  zamyslet  se  nad
tím, jestli jde o přání, vizi nebo skuteč-
nost. Následující řádky nám vysvětlují,
co to znamená být aktivní a činorodí.
Sami si činnost vymyslet, zúčastnit se
a těšit se na další. I z tohoto úhlu po-
hledu je možné se podívat na činnost
havlovických seniorů v roce 2018.
Začalo to v lednu sousedským pose-

zením v restauraci Amerika v Havlovi-
cích, tradiční oblíbenou akcí s občerst-
vením  a  hudbou.  Nezvykle  vysokou
účast měli i pozvaní senioři z Libňatova.
Klidně  to  můžeme  nazvat  „výroční
schůzí“, kde se připomenou akce minu-
lého  roku,  zhodnotí  se  hospodaření
klubu a nastíní činnost do nového roku.
Bohatý archiv fotografií videí z uskuteč-
něných akcí byl základem „seniorské vi-
deotéky“,  která  proběhla  v  březnu
v  klubovně OÚ.  Každý  s  vděkem  za-
vzpomínal na společně prožité chvíle.
V květnu uskutečněný zájezd „Pardu-
bicko“ patřil ke stěžejním akcím roku.
Prohlídka renesančního zámku, muzea
kouzel a magie, výrobny a prodejny vý-
robce nejlepšího pardubického perníku
každého dostatečně uspokojila. Vrcho-
lem  sportovní  aktivity  v  červnu  byla
účast na VI. sportovních hrách seniorů
Královéhradeckého kraje v Borohrádku.
S novými klubovými tričky naši senioři
opravdu „zabodovali“. Zisk 16 medailí
vzbudil  respekt  všech  účastníků  her.
Byla  to  skvělá  reprezentace  našeho
klubu i obce. Mimochodem právě tito
sportovci se rozhodli i nadále společně
sportovat. Od listopadu se každý týden
scházejí v tělocvičně. Mají nejen radost
z pohybu, ale i odpovědnost dosažené
výsledky obhájit, proto trénují na další
ročník her. Sportovní tématikou pokra-
čoval v červenci zájezd na XVI. všeso-
kolský  slet  v  Praze.  Senioři  shlédli
program  hromadných  skladeb.  Plni
dojmů  a  emocí  si  zavzpomínali  i  na
vlastní vystoupení před léty. V červenci
opět ožil Tylův palouček. Krásné počasí
a výborné občerstvení v přírodě bylo
odměnou bezmála 50 seniorům. Havlo-
vičtí senioři jako „domácí“ již poněko-
likáté nesměli chybět v září na Olympi-
ádě pro starší a pokročilé v Havlovicích.
K  příjemnému  říjnovému  podvečeru
přispěla večerní prohlídka zámku v Ná-
chodě,  která  byla  krásnou  tečkou
zájezdových  aktivit. Adventní  tvoření
byla  listopadová  akce  v  kulturním
domě. Šlo o záměr být aktivní a tvořivý.
Otevřená  akce  pro  všechny  věkové
kategorie  se  osvědčila.  Předvánoční

atmosféru korunovaly krásné výtvory
účastníků.
Ohlédneme-li  se  zpět  za  loňským

rokem, tak „ na aktivní vlně“ rozhodně
byl. Přejeme si na této vlně plout dál…

Poděkování patří všem aktivním se-
niorům našeho klubu a vedení obce za
všestrannou pomoc.

Ing. Miroslav Malafa
předseda Klubu seniorů Havlovice
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NA AKTIVNÍ VLNĚ

Senioři v Muzeu magie a kouzel v Pardubicích

Účast na VI. Sportovních hrách seniorů Královéhradeckého kraje v Borohrádku

Zájezd na XVI. všesokolský slet v Praze
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Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624,
542 32 Úpice
www.kjh.cz

Ve čtvrtek 6.  září  2018  se Všespor-
tovní areál v Havlovicích jako již tra-

dičně zaplnil účastníky Olympiády pro
starší a dříve narozené. Tento rok byl
výjimečný v několika ohledech. Nejen,
že se slaví 100 let od vzniku Českoslo-
venské republiky, ale i olympiáda měla
své jubileum – jednalo se o 10. ročník,
na  kterém  se poprvé  i  duchovní  otec
akce Miloš Tohola zúčastnil i jako sou-
těžící. Záštitu olympiádě poskytl Aleš
Cabicar,  náměstek  hejtmana  a  radní
pro  zdravotnictví  Královéhradeckého
kraje.
Akce byla zahájena nástupem, kde se

všech 402 soutěžících seřadilo na hřišti

podle jednotlivých obcí. Poté všechny
přivítal Jan Balcar, ředitel MAS Králov-
ství – Jestřebí hory, o.p.s., která je záro-
veň  spolupořadatelem  akce.  Po  něm
všechny přítomné pozdravili a popřáli
jim  skvělé  výsledky  Pavel  Dvořáček,
starosta  obce  Havlovice;  Petr  Hrubý,
starosta obce Vítězná a předseda Spo-
lečenství  obcí  Podkrkonoší;  Tomáš
Němec, starosta obce Radvanice a Zde-
něk Špringr, starosta města Rtyně v Pod-
krkonoší  a  předseda  Svazku  obcí  Je-
střebí  hory.  Následně  zazněla  hymna
zazpívaná Evou Matouškovou, ředitel-
kou ZUŠ A. M. Buxton Úpice. Po ofi-
ciálním  přivítání  se  všichni  účastníci
vrátili na místo a shlédli vystoupení při-
pravené country skupinou Staré vesty
z Velkých Svatoňovic.
„Rád bych vyzdvihl některá nej letoš-

ního ročníku olympiády. Dnes do areálu
Havlovic dorazilo 402 účastníků, což je
oproti  loňsku  zhruba  o  100  lidí  více.
Hodně  tomu  určitě  přispělo  i  letošní
pěkné počasí. Účastníci dorazili z více
než třiceti různých obcí, a to jak z území
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.,
ale i mimo ní a také jsme měli účastníky
z pěti domovů pro seniory nebo domů
s pečovatelskou službou. Nejvíce seni-
orů letos dorazilo ze Rtyně v Podkrko-
noší, Úpice a Havlovic,“ shrnuje stručně
sportovní  odpoledne  Jan  Balcar.  „A
podle statistik registrovaných sportovců
je nejstarším účastníkem opět žena, a to
ročník  narození  1927,  což  je  úcty-
hodné,“ dodává.
Jako  každý  rok,  tak  i  letos,  byl  pro

soutěžící připraven hod paličkou nebo
válečkem, hod tenisákem, skok do písku
a minigolf.  Senioři  také mohli  ocenit
krásu prosluněné oblohy, a to díky třem
dalekohledům,  které  přivezli  úpičtí
hvězdáři. Před koncem olympiády vy-
stoupili Boubelky z Mezilečí a rtyňští
a  úpičtí  Sokolové. Na  závěr  proběhlo
slosování o ceny.
Olympiáda se mohla uskutečnit díky

poskytnutí finanční podpory Králové-
hradeckého kraje a celá akce se povedla
také díky pomoci studentů z Městského
gymnázia a SOŠ Úpice a žáků MŠ a ZŠ
Havlovice, kteří pomáhali při registraci
účastníků a na  jednotlivých  stanoviš-
tích.

Markéta Demešová
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s.

JUBILEJNÍ 10. ROČNÍK OLYMPIÁDY PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ

10. ročníku Olympiády pro starší a dříve narozené se zúčastnilo rekordních 402 účastníků

Své vystoupení si připravili i úpičtí a rtyňští Sokolové



Jistě jste si všimli, že divadelní scénu
obohatilo otáčivé jeviště, které pro nás
vyrobil pan Petr Řezníček, tímto mu dě-
kujeme.
Rok 2019 začíná představením v Lib-

ňatově. Pomůžeme opět se stánkem na
letošní Havlovce a na Pohádkovém lese
nějakou  tou  příšerkou.  Na  Benátské
noci představíme novou hru. Pro letošní
rok plánujeme malinkou změnu, nechte
se překvapit, jen prozradíme: připravte
se  na Halloween.  Rádi  bychom  zajeli
s naším divadlem opět do Malých Sva-
toňovic a do některých okolních obcí.
Závěrem  ještě  jednou  děkujeme  za

Vaši přízeň a těšíme se na Vás při našich
dalších akcích i v roce 2019.

Za DAK Havlovice
Míl Vladimír
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DIVADELNÍ AMATÉRSKÝ KLUB HAVLOVICE

Naši divadelníci na Benátské noci

Divadelní představení Ty vaříš !? v kulturním domě

Členky Divadelního amatérského klubu
v kulturním domě

Dovolujeme si pozdravit všechny hav-
lovické příznivce divadla. V první řadě
bychom Vám chtěli poděkovat, že na-
vštěvujete naše představení v tak hoj-
ném počtu. Váš potlesk a Váš smích je
pro  nás  velkou  odměnou  a  inspirací.
Smích  si  užíváme  už  při  zkouškách
a moc nám to pomáhá v práci. Dělat di-
vadlo je časově velice náročná věc. Na-
studování nové hry čítá tak pětadvacet
zkoušek  po  dvou  až  třech  hodinách.
Tímto bychom rádi poděkovali všem ži-
votním partnerům členů souboru za je-
jich  podporu  a  shovívavost. V  nepo-
slední řadě bychom také rádi poděko-
vali  všem, kteří nám pomáhali  v naší
činnosti, a to jak finančně, tak i časově
nebo poskytnutým prostorem.
Nyní  k  naší  činnosti  v  roce  2018

a  plánům  v  roce  2019.  Pomohli  jsme
se  svým  stánkem  na  pochodu  HAV-
LOVKA. Jako v každém stánku i u nás
účastníci pochodu plnili soutěžní úkol –
no  když  divadlo,  tak museli  přednést
básničku nebo zazpívat písničku. Bylo
nádherné sledovat, co byli lidé schopni
předvést,  úžasná  atmosféra. V  červnu
jsme společně se sekáči uspořádali BE-
NÁTSKOU NOC. Na tento večer jsme
pod režijním vedením Jany Sedláčkové
nastudovali  autorskou  hru Vladimíra
Míla „TY VAŘÍŠ!?“. Podle ohlasu a dlou-
hého potlesku se hra líbila a nejen hra –
Benátská  noc  byla  opravdu  vydařená
akce a to Vaší zásluhou. Odhadem Vás
přišlo přes 300. V Malých Svatoňovicích
jsme hráli hru „TY VAŘÍŠ!?“. Tak jako
v roce 2017 jsme připravili předvánoční
rodinné odpoledne a večer pro dospělé.
Tvořivé stolečky pro děti, zpívání koled,
pohádku „VÁNOCE U MEDVÍDKŮ“,
kterou s dětmi nastudovala paní Lenka
Čepelková a paní Jana Balcarová. Dě-
tem jsme udělali radost dárečky připra-
venými pod stromečkem. Poté následo-
vala  večerní  hra „TY VAŘÍŠ!?“.    Den
jsme zakončili zábavou s hudbou. Jsme
rádi, že na reprízovanou hru přišlo tolik
lidí. 
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V  roce  2018  náš  spolek  uspořádal
další, již 11. ročník Česko-slovenského
koštu domácích pálenek a likérů. Již tra-
dičně se zde degustovalo veliké množ-
ství různých druhů těchto amatérských
produktů. Vzhledem k nízké úrodě vět-
šiny druhů ovoce v roce 2017 se nám
sešlo o něco méně vzorků než v před-
cházejícím ročníku, ale i tak jich bylo
více než 500. Celý průběh koštu prová-
zela  cimbálová  muzika  z  Červeného
Kostelce a skupina Klapeto z Náchoda.
Kulturní  vložkou  bylo  vystoupení  ta-
nečního  uskupení „Boubelky  z Mezi-
lečí“. Tato děvčata zralého věku před-
vedla vystoupení hodné obdivu s prvky
vysoké taneční školy! Z ohlasů musíme
konstatovat, že se tato akce hluboko za-
kořenila do kulturně aktivní obce a hoj-
nost návštěvníků i vystavujících se rok od
roku navyšuje. Snad tomu trochu napo-
máhají i zvěřinové hody, které tuto akci
doprovázejí a jsou pravidelně vyjedeny.
Naší  další  velkou  akcí  byl meziná-

rodní folklórní festiválek Hořičky 2018.
Po předchozích slabších ročnících byl
tento 5. pouze jednodenní a tak byl pro-
gram připraven pouze na  sobotu. Od
7.00 hod. probíhalo klání ve vaření gu-
láše v kotli. Týmy sestavené z domácích
i přespolních borců opět navařily vý-
borné guláše a po jejich vyhodnocení
opět zmizely z kotlů v přítomných spo-
kojených návštěvnících. Tradičně byla
postaru postavena májka a poté se roz-
běhl program složený z vystoupení ně-
kolika především zahraničních souborů.
Poprvé v éře pořádání tohoto festiválku
nám přálo počasí, ale bohužel ani toto
nám nepomohlo k lepší finanční bilanci.
Pro  nás  obrovské  náklady,  které  jsou
spojeny především s dopravou a ubyto-
váním vystupujících, nejsme ani za pod-
pory  obcí  Hořičky,  Havlovice  a  další
řady drobných dárců schopni zvládnout
a tak jsme jako pořadatelé nuceni ukon-
čit tento několikaletý pokus o přiblížení
folklóru do naší nevelké obce.
Na  letošní  rok  2019  připravujeme

12. Česko-slovenský košt, kam budeme
směřovat  naši  náklonnost  k  folklóru.
Bude se konat 23. 2. 2019 od 13.00 hod.
v kulturním domě v Havlovicích a snad
se nám podaří jednání alespoň s jedním
špičkovým slovenským folklórním sou-
borem, který by nám program tanečně
obohatil.
Za spolek přátel českého a moravského
folklóru všem příznivcům za loňský rok
děkuje a na setkání se těší

předseda spolku Zdeněk Mencl

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLÓRU

Pálenek a likérů byl opravdu velký výběr

Vystoupení Boubelek z Mezilečí mělo velký úspěch

Na festiválku v Hořičkách se májka staví postaru

Návštěvníkům festiválku se představili i zahraniční soubory
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Letos se uskutečnil již 8. ročník Let-
ního běhu na běžkách. Tradičně se „zá-
vodu“ mohl zúčastnit kdokoliv. Každý
účastník musel na  starých běžkách či
různě  upravených  prkénkách  uběh-
nout 2 kolečka kolem hájovny v délce
cca 1000 metrů. Letos  se  akce konala
11. srpna od 15 hod., kdy začala hrát ka-
pela z Červeného Kostelce Duo Hofič.
Na  16.00  hod.  byl  naplánovaný  start.
Místní hasiči se postarali o pěnu, kterou
nastříkali na část trati, a závod mohl být
odstartován.
Závodu se zúčastnilo celkem 27 osob.

Oproti roku 2016, kdy se akce zúčast-
nilo téměř 60 běžců, to byl více jak pa-
desátiprocentní pokles. Vysvětlujeme si
to tím, že bylo poměrně teplo a lidé se
šli raději osvěžit na koupaliště.
Jak je poslední dobou zvykem, sna-

žíme se program zpestřit nějakým vy-
stoupením.  Tentokrát  jsme  oslovili
partu siláků – Strongman show, do které
se  mohli  postupně  zapojit  děti,  ženy
a muži. Diváci mohli  soutěžit v  silác-
kých disciplínách, poté byli nejúspěš-
nější ohodnoceni drobným dárkem.
I letos jsme se snažili touto akcí pod-

pořit dobrou věc. Výtěžek byl tentokrát
věnován na podporu sportovních akti-
vit handicapovaného plavce Petra Frýby
ze Rtyně  v Podkrkonoší,  držitele  čes-
kého  rekordu  na  400  metrů  volným
způsobem na Mezinárodních závodech
v Berlíně. Akcí se podařilo získat téměř
8000,– Kč, které byly Petrovi předány.
A  nyní  k  vyhodnocení  výsledků.

Nejmladší  účastník  byl  Jakub  Lelek
z Velkých  Svatoňovic  ve  věku  2,5  let.
Nejstarším  účastníkem  byl  tradičně
Jarda Teichman z Batňovic. Nejrychlej-
ším běžcem se konečně stal Miloš To-
hola z Havlovic. Třetí místo v kategorii
kostým obsadili Mexikáni z Úpice a Bat-
ňovic (Luboš Pirný a Jarda Teichman),
druhé  místo  obsadil  Vodník  (Jarda
Dufek z Havlovic) a první místo obsadil
převlek  Mrtvá  nevěsta  ze  Šiškovny
(Káťa a Martin Rodrovi).

Aleš Andrš

LETNÍ BĚŽKY 2018

Účastníci běhu si tento druh sněhu pochvalují

Větší část tratě vede po cestách a loukách

První místo obsadil převlek Mrtvá nevěsta ze Šiškovny



Některé plavidlo je vskutku originální

Letos se uskutečnil již 3. ročník no-
vodobého  Úpění  – tzn.,  že  start  byl
v areálu na hřišti v Havlovicích, cíl u Šiš-
kovenského mostu a dále program na
hájovně.
Úpění jsem „zdědil“ a musím říci, že

k této akci, kterou pořádám, mám asi
nejmenší vztah. Tento nejmenší vztah
navíc podporuje i to, že s akcí mám asi
největší  práci. Aby  akce  byla  úspěšná
a aspoň nějaká plavidla vůbec jela, tak
stavím nebo pomáhám se stavbou vždy
minimálně pěti plavidlům, což mi za-
bere poměrně dost volného času.
Letos jsem řekl, že pokud nepojede

alespoň 15 plavidel, tak už akci organi-
zovat nebudu.  Nakonec se na vodu
vydalo 17 plavidel s celkovým počtem
58 osob. Na další rok jsem si dal limit 20
plavidel, tak uvidíme. 
Oproti  předešlým  ročníkům  jsme

akci posunuli o 14 dní dopředu. Důvo-
dem byl  fakt,  že  v  řece  je  stále méně
vody a plavidla nám v červnu už skoro
nejela. Úpění jsme po 42 letech pořádali
v květnu a pomohlo to. V řece bylo asi
o 10 cm více vody než v roce 2017 a to
nám už stačilo k tomu, abychom hladce
propluli.
Vadí mi, že s akcí mám spoustu práce,

v cíli hraje kapela a na vyhlášení přijde
jen několik lidí. Při vyhlášení nebyli pří-
tomni ani všichni pasažéři z plavidel. Je
pravda, že na startu jsou břehy plné di-
váků, ale v cíli při vyhlášení je jen ně-
kolik hrstek lidí, což mě mrzí. Každý se
jde podívat jen na start a to většině di-
váků stačí. Žijeme bohužel v uspěchané
době a lidé nemají čas přijít poslechnout
si živou hudbu. Musím si to ještě roz-
myslet, zda by nebylo efektivnější pro
letošek dát do cíle pouze reprodukova-
nou hudbu.
Tradičně  se  vyhlašuje nejhezčí pla-

vidlo. Letos to dopadlo takto: 3. místo
– pivní zátky (dlouholetí pořadatelé),
2. místo – bezdomovci (hasiči z Úpice)
a 1. místo – hokejisté (hokejisté z Úpi-
ce). Zajímavost  je,  že 1.  a 2. místo od
sebe dělil pouze jeden hlas, velmi těsný
výsledek. Aleš Andrš
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ÚPĚNÍ

O Úpění na řece Úpě je mezi diváky velký zájem

Na vodu se vydalo 17 netradičních plavidel

Na vodě panuje vždy dobrá nálada



Již několik let jsem uvažoval o tom,
že bych pro děti z Havlovic a okolí zor-
ganizoval Pohádkový les. Kdysi taková
akce v Havlovicích na Tylově paloučku
byla a vím, že byla dosti úspěšná. Akci
jsem tehdy natáčel pro místní televizi
a líbila se mi. Pak najednou organizátoři
s  Pohádkovým  lesem  skončili  a  mně
bylo líto, že se toho nikdo po několik let
nezhostil a akci nezorganizoval.
Letos na začátku září jsem v jedné ha-

vlovické hospůdce potkal organizátorku
Strašidelného lesa v Batňovicích Ivetu
Štěpánovou, která mi řekla, že jim vyká-
celi  les  a  nemají  kde  Strašidelný  les
udělat. To bylo něco pro mne. Okamžitě
jsem jí řekl, že akci uděláme u mě na há-
jovně. Neváhal jsem a oslovil jsem sta-
rostu Pavla Dvořáčka, zda by nám s akcí
pomohl, v čemž mi vyhověl a akci za
obec Havlovice podpořil.
Tím začal šibeniční termín, protože

jsme chtěli Strašidelný les udělat ve stej-
ném termínu, jako byl kdysi v Batňo-
vicích. Měli  jsme  cca  15  dní  do  akce
a začal pro nás neuvěřitelný kolotoč te-
lefonátů,  osobních  schůzek  a  žádostí
přátel přes facebook – potřebovali jsme
sehnat dobrovolníky, kteří by se zadar-
mo nebo drobný prezent přestrojili za
strašidlo a dvě hodiny vydrželi na urče-
ném místě strašit. Neuvěřitelné se stalo
skutečností. Sehnali jsme celkem 43 stra-
šidel, čímž jsme nasadili laťku hodně vy-
soko. Pro  zajímavost  – největší  počet
strašidel v Batňovicích za 10 ročníků byl
asi 25 strašidel a v Batňovicích to byla
vyhlášená akce.
Akce se konala 29. 9. 2018, startovalo

se od 17.30 do 18.30 hod. Po celé délce
trati jsme rozmístili asi 300 klasických
a cca 100 elektrických svíček – tyto jsme
umístili v místech, kde bylo jehličí a su-
chý povrch, aby nedošlo k požáru lesa.
Důležité bylo svíčky zapálit krátce před
startem,  s  čímž  nám  pomohli  taktéž
dobrovolníci.
Nevěděli jsme, kolik dětí se zúčastní.

Nakoupili jsme 100 banánů, které dětem
rozdávalo strašidlo Gorila  – za 20 mi-
nut gorilák neměl co rozdávat. Strašidlo
Kouzelná víla mělo připravených 200
svítících náramků, které taktéž rozdá-
valo dětem a ani tento počet mu nesta-
čil. Ano, akce přitáhla velké množství
lidí, dle startovní listiny 250 dětí. Každé
dítě mělo doprovod několika dospělých
a tak odhadujeme, že se pochodu mohlo
zúčastnit cca 750 osob.
V cíli byla pro děti připravena mini-

diskotéka včetně občerstvení.

Jelikož  se  akce  zúčastnilo  takové
množství  lidí,  rozhodli  jsme se  s akcí
pokračovat i následující rok a tak už ny-

ní hledáme nová strašidla – takže pokud
máte  někdo  zájem  nám  pomoci,  bu-
deme rádi.  Ozvěte se... Aleš Andrš
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STRAŠIDELNÝ LES

Pavouk na Strašidelném lese

Strašidelný les se konal poprvé na Hájovně

Akce se zúčastnilo rekordních 43 strašidel



HAVLOVICKÉ NOVINY 19

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



Občané narození v roce 2018

Maršík Tobiáš 
Prouza Jakub
Kosíková Dora
Horák Marek
Kapuciánová Veronika
Jansa Štěpán
Kulda Šimon
Kejzlarová Aneta
Málek Filip

V roce 2018 nás opustili

Žďárská Miluška
Jiránek Petr
Malafová Julianna
Vik Jiří
Zemanová Marta
Středa Lubomír
Čáp Stanislav
Bergrová Hana
Mílová Marie
Janatová Anděla
Merxbauerová Věra
Řezníček Adolf

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2018
je 992.

OBČANSKÁ KOMISE

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

2018 992

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:

Zvonička na skále, kresba Josefa Vika.



V úvodním článku těchto novin jsem
napsal,  že  po  komunálních  volbách
někde nezůstal kámen na kameni a ně-
kde  se  prakticky  nic  nezměnilo.  Naši
obec  lze  zařadit do  té druhé, myslím,
menší  skupiny. O  všem  rozhodli  naši
voliči, naši občané, kteří včas rozpoznali,
co  tato  obec  potřebuje.  Nenechali  se
ovlivnit velice tvrdou a nekompromisní
předvolební kampaní vedenou Sdruže-
ním Rovnováha, namířenou především
na moji osobu. Lidé neuvěřili jejich pla-
ným slibům a raději volili to, co vidí na
vlastní oči. Tedy jak vesnice vypadá, jak
se jim tady žije, co všechno tady mají.
Jsem moc rád, že lidé takto ocenili naši
práci a dali nám důvěru do dalších let.
Moc děkuji všem, kteří jste volili naše
Sdružení Nezávislých  kandidátů.  Pře-
svědčivého  volebního  vítězství  si  vá-
žíme i proto, že v těchto komunálních
volbách  kandidovalo  rekordních  45
kandidátů  ze  tří  stran.  To  je  nejvíce
v novodobé historii naší obce. Komu-
nálních  voleb  se  zúčastnilo  i  nově
vzniklé Sdružení Havlováci. To si dalo
za cíl zklidnit již léta napjatou a názo-
rově rozpolcenou atmosféru v obci. Je
to  skvělá myšlenka,  kterou  se  už  léta
zabývá  i  naše  sdružení. Myslím  si,  že
atmosféru v naší obci by nezklidnilo ani
deset podobných sdružení, pokud si ně-

„Tak jsem slyšel, že vstupuješ do nej-
vyšších pater havlovické politiky…“, po-
vídá mi mladší bratr pobaveně a trochu
překvapeně. A tak jsem mu začala vy-
světlovat,  co  mě  a  další  „Havlováky“
k tomuto kroku vedlo.
Sdružení Havlováci nespadlo z nebe

na konci července 2018, kdy se uzaví-
raly  kandidátky  ke  komunálním  vol-
bám, jak by se mohlo zdát, ale myšlenka
vznikla téměř o rok dříve. Motivovala
nás neutěšená komunikace mezi stáva-
jícími politickými subjekty, kdy mnoh-
dy inspirativní podněty zapadnou jen
proto,  že  je  navrhuje  opoziční  strana
a kdy se veřejná zasedání zastupitelstva
naprosto zbytečně mění v nevkusnou
reality show. Myslíme si, že členové za-
stupitelstva, ať už jsou z jakékoli strany,
by měli  jednat především v nejlepším
zájmu obce a jejích obyvatel, a věřím,
že většina z nás do komunální politiky
také  s  tím úmyslem vstupovala.  Jsem

přesvědčená, že na politické scéně to-
hoto rozsahu není třeba si hrát na poli-
tické  strany.  Dnem  voleb  by  měl
pomyslný boj  skončit a mělo by začít
čtyřleté období spolupráce. Je samozřej-
mé, že patnáct lidí nebude mít nikdy na-
prosto identický názor, ale jeden každý
z té naší patnáctky by se měl nad daným
problémem zamyslet, sám sebe se zeptat
proč ano, proč ne, a pokusit se zaujmout
vlastní stanovisko.
Název našeho sdružení samozřejmě

není náhodný, byť nejsme všichni rodi-
lými Havlováky. Ale srdíčko už havlo-
vické máme. Sama jsem se přistěhovala
do Havlovic před více než dvaceti lety
a musím říct, že mě, zarytou měšťandu,
tato  vesnice  záhy  okouzlila.  Nebyl  to
ovšem jen vzhled a společenský život,
ale především nálada a úžasné souznění
místních, co mě přitáhlo, co způsobilo,
že jsem si ty „naše“ Havlovice oblíbila.
A právě jakási změna v „ovzduší“ – pan
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Ustavující zasedání zastupitelstva obce

kteří  členové  Sdružení  Rovnováha
nepřestanou léčit svoje mindráky na ob-
čanech  naší  obce,  kteří  jim  jsou  ještě
ochotni naslouchat. Zklamání z voleb-
ního neúspěchu Sdružení Rovnováha
ukazuje i fakt, že do konce roku 2018 se
už 5 jejich členů vzdalo mandátu člena
zastupitelstva a na jejich místa museli
nastoupit náhradníci. Budu rád, kdyby-
chom  se  už  konečně  dočkali  trochy
klidu, tolik potřebného pro naši zodpo-

vědnou práci. Už bylo dost politikaření
a  hraní  si  na  opozici.  Politika  nikdy
v novodobé historii naší obce neměla
na úřadě svoje místo. Vždy nám šlo jen
o  dobro  obce  podpořené  konkrétní
prací.
Slovo  závěrem:  „K  naštvání  člověk

potřebuje  úplně  stejnou  energii  jako
k dobré náladě. Tak není lepší mít dob-
rou náladu? S tou špatnou si stejně ne-
pomůžeme.“ Ing. Pavel Dvořáček

prezident Václav Havel tomu říkal „blbá
nálada“– mě přiměla se veřejně anga-
žovat.
Cílem Sdružení Havlováci je vést po-

litiku  zdravého  rozumu  a  pokusit  se
ukončit nebo alespoň zmírnit žabomyší
válku, která v posledních letech Havlo-
vicemi  rezonuje. Hodláme  se  aktivně
zapojit do práce v zastupitelstvu a pod-
pořit smysluplné návrhy bez ohledu na
to, z kterých úst zazní.
Závěrem bych chtěla touto cestou po-

děkovat našim voličům za podporu, za
to, že nám dali důvěru a šanci podílet se
na rozvoji „našich“ Havlovic.
Motto: „Ideologie nás rozdělují a sny

a úzkost nás všechny spojují.“ (Eugene
Ionesco). Pojďme tedy společně za svým
snem  a  vraťme  do  Havlovic  pohodu
a porozumění.

Za Sdružení Havlováci
Mgr. Václava Balcarová,

členka zastupitelstva

SDRUŽENÍ HAVLOVÁCI ANEB JAK JSME VSTOUPILI DO NEJVYŠŠÍCH PATER HAVLOVICKÉ POLITIKY
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE HAVLOVICE
VE DNECH 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Zastupitelstvo obce Havlovice pro období 2018–2022 (k 19. 1. 2019)

1 Ing. Pavel Dvořáček starosta obce a člen stavební komise
2 Martin Kult místostarosta obce
3 Martin Dvořáček člen rady obce a předseda stavební komise
4 Martin Spielberger člen rady obce a předseda finančního výboru
5 Petr Smékal člen zastupitelstva obce a člen kontrolního výboru
6 Stanislav Mach člen rady obce a předseda kontrolního výboru
7 Pavel Šrámek člen zastupitelstva obce
8 Ing. Daniel Švrčina člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru
9 Mgr. Stanislava Hanlová členka zastupitelstva obce
10 Jan Čepelka člen zastupitelstva obce
11 Petr Míl člen zastupitelstva obce
12 Jiří Kopecký člen zastupitelstva obce
13 Mgr. Antonín Stanislav člen zastupitelstva obce
14 Mgr. Václava Balcarová členka zastupitelstva obce a členka kontrolního výboru
15 Milan Vodička člen zastupitelstva obce a člen finančního výboru

pořadí stran strana č. název strany hlasy %

1 2 Sdružení nezávislých kandidátů obce Havlovice 4671 56,659
2 1 Sdružení ROVNOVÁHA 2094 25,400
3 3 Sdružení HAVLOVÁCI 1479 17,940

Celkový počet voličů 790
Počet zúčastněných voličů 568 71,90%
Počet platných hlasovacích lístků 567

pořadí č. kandidáta jméno kandidáta počet hlasů

1 1 Ing. Pavel Dvořáček 354
2 3 Martin Spielberger 343
3 7 Stanislav Mach 334
4 4 Martin Dvořáček 325
5 6 Ing Daniel Švrčina 325
6 10 Mgr. Jaroslav Balcar 319
7 2 Martin Kult 313
8 8 Mgr. Stanislava Hanlová 308
9 14 Mgr. Jan Nývlt 308
10 5 Petr Smékal 303
11 9 Pavel Šrámek 299
12 12 Ing. Bronislav Gazda 293
13 11 Mirka Stoklásková 284
14 13 Jiří Řezníček 283
15 15 Josef Dvořáček 280
16 1 Petr Míl 189
17 2 Jan Čepelka 179
18 7 Mgr. Lenka Čepelková 153
19 5 Jaroslav Kábrt 150
20 9 JUDr. Antonín Stanislav 147
21 3 Jana Sedláčková 144
22 6 Ing. Jindřich Kaizr 143
23 3 Mgr. Václava Balcarová 135

pořadí č. kandidáta jméno kandidáta počet hlasů

24 4 Jiří Kopecký 131
25 8 Josef Friebel 131
26 11 Marcel Švihálek 130
27 2 Milan Vodička 125
28 10 Kateřina Matoušek, DiS 122
29 12 Jaroslav Horák 121
30 13 Petr Píša 121
31 15 Vladimír Míl 118
32 14 Ivan Petira 115
33 1 Roman Čáp 113
34 8 Bc. Petr Hejna 112
35 4 Luboš David 111
36 9 Kateřina Součková 101
37 12 Ing. Jiří Zítka 100
38 15 Miloslav Tohola 100
39 5 Petra Sofie Kuldová 94
40 7 Josef Borůvka 93
41 11 Martin Vik 91
42 6 Radek Paulus 89
43 10 Bc. Radek Kulda 84
44 14 Tomáš Kleňha 82
45 13 Josef Paulus 49

celkem hlasů 8244



Jako tradičně, i rok 2018 jsme zahájili
Vízmburským vejšlapem. Ten se konal
v sobotu 6. ledna a panovalo příjemné,
takřka jarní počasí. Na úspěšnou sezónu
si na hradním nádvoří připilo 80 členů
sdružení a přátel hradu.
Ve  dnech  12.–13.  února  se  členové

sdružení zúčastnili setkání členů Svato-
martinské  aliance,  tentokrát  v  jižních
Čechách na tvrzi v Kestřanech. Cílem
aliance je společný postup spolků, které
se starají o zříceniny, při jednání s úřady
apod. V březnu jsme se opět sešli, a to
na Ministerstvu kultury, kde byl spolek
přejmenován na Zachraňme hrady,  z.s.,
a oficiálně zaregistrován.
Od  dubna  nám  začalo  počasí  přát

a tak se členové sdružení začali scházet
na pravidelných brigádách. Hrad se při
nich probudil ze zimního spánku, aby
mohl opět přivítat návštěvníky. Pro ty
se otevřel poprvé o předposledním dub-
novém víkendu 21.–22. dubna.
Další  snažení  členů  sdružení  pro

Vízmburk směřovalo k datu 5. května
a oficiálnímu zahájení sezóny akcí De-
vatero řemesel.
V tento den se na hradě sešla spou-

sta  řemeslníků,  stánkařů  i  účinkují-
cích.  Návštěvníci  si  mohli  zakoupit
velké množství  krásných  výrobků  re-
gionálních  řemeslníků  (např.  obrázky
od malíře,  ručně vyráběné šperky aj.)
nebo  shlédnout  výrobu  středověkého
lana, kroužkové zbroje či nití. Nechy-
bělo  ani  vystoupení  šermířů  skupi-
ny  orax,  kata  či  hudební  skupiny
Lariden.
Touto akcí byla sezóna oficiálně za-

hájena a hrad se, až do konce školního
roku, mohl těšit na své příznivce každý
víkend. Během těchto měsíců nás také
navštívilo takřka 1000 dětí v rámci škol-
ních výletů a exkurzí.
Během měsíce května  jsme  se opět

účastnili soutěže „Máme vybráno“. Letos
jsme bohužel dostatečné množství hlasů
nenasbírali, ale v roce příštím to zku-
síme znovu.
9. června se opět zaplnil hrad malými

rytíři a princeznami. I v letošním roce
na  ně  čekalo  několik  klání,  za  jejichž
splnění  byli  odměněni Vízmburským
balíčkem, a navíc ještě soutěžili o sloso-
vatelné ceny. I letos Dětský den zpestřilo
loutkové  představení,  tentokrát  v  po-
dání náchodského souboru Dětem pro
radost.
Začátek  července  nepřinesl  pouze

dětem  prázdniny,  ale  také  našemu
hradu  delší  otevírací  dobu.  Letos  byl
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(dokončení na následující straně)

Devatero řemesel na hradě

Vystoupení rytířů ze SHŠ orax

celé prázdniny otevřen denně od 10 do
18 hodin.
7. 7. 2018 se na hradě konala svatba.

Své ANO  si  zde,  v  novodobé  historii
hradu, řekl již druhý pár.
Kulturní léto bylo letos opravdu vyda-

řené. V sobotu 14. července na hrad za-
vítal, také již podruhé, divadelní spolek
Lipany z Vrchlabí, aby potěšil větší i men-
ší diváky divadelní komedií Dívčí válka.
Kvůli nepříznivému počasí musel být za-
čátek odložen, ale naštěstí se déšť umoud-
řil a veselohru si tak užilo 130 diváků.
Novinkou byl v letošním roce kon-

cert  světské  a  duchovní  starodávné
hudby. Ten se konal 28. července v pod-
večer a překrásnou atmosféru hradu si

za zvuků souboru La Bilancetta užilo na
50 spokojených posluchačů.
Ale ani přes léto práce na hradě ne-

stojí. Opravovala se cisterna na nádvoří
hradu, která byla kompletně vyčištěna
a opět vymazána jílem. Následně byly
opraveny a nově doplněny ztracené kame-
ny na okruží cisterny. Opravili jsme oko-
lí studny a dočistili jsme celé nádvoří.
V sobotu 8. září se na hrad opět po

roce vrátil jeho pán, Tas z Vízmburku se
svou družinou. Přijeli po 13. hodině od
Devíti křížů a tím byla zahájena tradiční
akce Vízmburské slavnosti. Již pojede-
nácté touto krásnou akcí členové sdru-
žení zakončují sezónu na hradě.
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Hradem  se  opět  rozléhalo  řinčení
mečů a zbrojí, tentokrát skupin Antares
a Servus Bellum. Útrpné právo na ná-
dvoří předvedl kat Pawouk a k poslechu
i tanci zahrála skupina Rebule. Velkým
lákadlem byla též skupina Manové Pře-
mysla  Otakara  se  svými  nádhernými
koňmi.
Tímto byla  sezóna oficiálně  zakon-

čena a do konce září byl hrad opět pří-
stupný „pouze“ o víkendech.
Hrad  však  ani mimo  sezónu  nespí

a nezahálí. Od 7.  září do 28. prosince
se  konala  ve  Františkánském  klášteře
v Hostinném výstava Hrad Vízmburk
a činnost sdružení pro Vízmburk.
Dále probíhaly  také brigády. Až do

konce listopadu, dokud počasí přálo, se
zdilo a čistilo nádvoří. Byla dokončena
oprava cisterny, zdili jsme obvodovou
zeď na jihu hradu a po domluvě s památ-
kovým ústavem byla zahájena oprava
tzv. vlčí jámy. 
V průběhu posledních dvou let jsme se
snažili o získání stavebního povolení na
nové pódium. To nynější jsme vybudo-
vali  v  roce  2008  z  použitých  trámů
a prken  a  v  současnosti  již  bylo  pro-
hnilé. V listopadu jsme jej zlikvidovali
a na jaře před návštěvnickou sezónou
by mělo stát nové.
Ve  dnech  3.–4.  listopadu  probíhala

další schůzka spolku Zachraňme hrady,
tentokrát na hradě Pirkštejn. Hostil nás

...VÍZMBURK V ROCE 2018
(pokračování z předchozí strany) spolek hradů Zlenice a během víkendu

jsme navázali důležitou spolupráci.
Hrad Vízmburk během letošní sezóny

navštívilo přes 5000 spokojených náv-
štěvníků.
Bohužel ani podruhé jsme nezískali

dotaci  na  celkové  dokončení  oprav
hradu z programu Interreg V, ale přes
léto jsme projekt upravili a v září jsme
jej opětovně podali. Nyní čekáme na vý-
sledek řízení, který bychom mohli vědět
koncem března.
Závěrem  chceme  poděkovat  všem,

kteří  nám  pomáhají.  I  nadále  fungu-
je  sbírka  na  sbírkovém  účtu  číslo
2301218790/2010  u  Fio Bank. V  sou-
časné době je na účtu 157 978 Kč, které
budou použity na opravy hradu. Nadále
fungují dárcovské DMS. Děkuji zde obci
Havlovice,  panu  starostovi  ing.  Pavlu
Dvořáčkovi, městu Úpici, Královéhra-
deckému  kraji,  Svazku  obcí  Jestřebí
hory, městům Červený Kostelec a Česká
Skalice, firmě Saar Gummi Czech Čer-
vený Kostelec, Ex Terra, GMC Soware
Technology za finanční dary a pracovní
výpomoc. Věříme,  že  i v  letošním ro-
ce  uděláme  velký  krok  k  celkové  zá-
chraně hradu. Vše podstatné najdete na
www.vizmburk.cz. 
Přes zimu naplánují členové sdružení

nová lákadla a akce a budou se na Vás
těšit v novém roce 2019.

Za Sdružení pro Vízmburk
Martin Baudyš a Jaroslav Balcar

Oprava studny na nádvoří

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
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Oprava obecní komunikace v lese na Podhradí

Rozšiřování parkoviště pro návštěvníky hradu Vízmburku

Oprava zídky podél školy na straně ke kluzišti

Geologický průzkum podloží v místě budoucí cyklostezky

Zpevňování podloží a rozšiřování zámkové   

AKCE REALIZOVANÉ V ROCE 2018

Rozšiřování komunikace podél hřiště
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Rozšíření nájezdu na dřevěnou lávku     dlažby před školou

   

Výměna hlavního řádu obecního vodovodu za kulturním domem

Nové veřejné osvětlení na Podhradí



Kynologický sport „agility“ je v sou-
časné době – co do počtu evidovaných
nadšenců – nejmasovějším psím spor-
tem. Trénujeme ve sportovním areálu
v Havlovicích, podmínky máme skvělé,
kvalitní  povrch,  blízká  řeka,  zázemí
s občerstvením. Na zimní sezónu, když
je den krátký a podmínky nedovolují
běhat venku, se agiliťáci stahují do hal.
V minulosti to byly především jezdecké
haly  s  prašným  pískovým  povrchem.
V současné době jsou populární kyno-
logické haly s umělou trávou; ve výcho-
dočeském regionu využíváme přes zimu
zbrusu novou halu ve Studenci u Trut-
nova.
Většinu  členů  tvoří  již  zkušené  tý-

my, které běhají v nejvyšší kategorii A3.
Z plemen u nás převládají border collie,
dále nezaměnitelní špicové Aleny Špaň-
kové, máme dva bišonky a do  sportu
zasvěcujeme i mladou šeltii a pyrenej-
ského ovčáka. Mezi členy sportovního
oddílu máme děti a několik šikovných
juniorů, kteří nám již dorůstají do do-
spěláckého věku.
V říjnu jsme uspořádali v Havlovicích

Východočeské finále. Podařilo se nám
vytvořit poměrně populární závody s me-
zinárodní účastí načasované na  závěr
sezóny. Závody  jsou složeny z kvalifi-
kačních běhů, udělují  se divoké karty
a vrcholem akce je závěrečný finálový
běh  o  vítěze  Východočeského  finále.
Součástí závodů jsou speciální ceny pro
začínající  týmy. Mezi  další  naše  akce
patřily tradiční závody v kempu u pře-
hrady  Rozkoš  na  břehu  „východo-
českého moře“  a  táborové  závody  ve
Dvoře Králové.
Naši členové se účastnili kvalifikač-

ních  závodů  do  reprezentace,  kvalifi-
kačních  závodů  do  juniorské  repre-
zentace, mistrovství republiky mládeže
a kvalifikovali se na mistrovství repu-
bliky.
Pavel Košek  je  zapojen do meziná-

rodní  sítě  trenérů  finského  systému
přirozeného  vedení  OneMind  Dogs
a začátkem roku se účastnil ve finském
Turku  setkání  trenérů  této metodiky.
Členové se účastnili různých víkendo-
vých seminářů pod vedením zkušených
českých reprezentantů. A naopak naši
trenéři  jsou  zváni  do  různých  koutů
země na vedení víkendových intenziv-
ních tréninků.

Agility Sultánci Havlovice
www.sultanci.cz
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AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2018

Tereza Soukupová a bišonek Lili

Havlovické Východočeské finále

Klára Manychová a border collie Jim
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SEDMÁ SEZÓNA SPOLKU JK HUBERT

V roce 2018 vstoupil Spolek JK Hu-
bert do své sedmé sezóny. Při zakládání
spolku bylo naším cílem spojovat  lidi
od koní  a vytvářet pro ně příležitosti
k  setkávání. To  se nám daří  i díky fi-
nanční podpoře obce Havlovice a Svaz-
ku obcí Jestřebí hory. Díky dotacím si
můžeme dovolit nejen pojištění našich
akcí, ale i neustále zvelebovat a rozšiřo-
vat vybavení pro pohodu našich náv-
štěvníků  (nakoupili  jsme  např.  stoly,
lavice a stany pro posezení, máme nové
stojany pro překážky atd.).
Velkou radost nám dělá náš ples,  je

velmi oblíbený a vždy vyprodaný. Ten
6. Ples jezdců, chovatelů a přátel koní se
konal 27. 1. 2018. V rámci této akce byla
v patře Kulturního domu  instalována
malá výstava fotografických prací paní
Lenky  Stříbrné  ze  Smiřic.  Zábava  se
protáhla  do  brzkých  ranních  hodin
a návštěvníci odcházeli spokojení.
Výroční  členská  schůze  se  konala

7.  4.  2018.  Spolek v  roce 2018  tvořilo
12 členů. A jako každý rok i letos bych
jim a všem přátelům a rodinným pří-
slušníkům,  kteří  pomáhají,  na  tomto
místě chtěla poděkovat za jejich práci
a pomoc.
8. 5. 2018  jsme se  sešli u Dřevěnky

a vyrazili na tradiční jarní vyjížďku, ale
tentokrát  jinak  –  pěšky.  Přes Velbabu
a lesem jsme došli do Radče a prohlédli
si Zemědělské muzeum.
Cílem letošního zájezdu bylo Polsko,

konkrétně  vesnička  Pajeczno,  kde  se
každoročně druhou květnovou sobotu
(v roce 2018 to bylo 12. 5.) koná velký
„koňský“ trh. Na zpáteční cestě jsme si
ještě prohlédli muzeum kočárů v Galo-
wicích nedaleko Wroclawi.
Naše letní akce – Vozatajské zápolení

a  sportovní  odpoledne  pro  děti  –  se
zatím stále potýká s malým zájmem di-
váků  i  účastníků. Ale  nevzdáváme  to
a stále vylepšujeme a nabízíme něco za-
jímavého  k  vidění.  Letos  (21.  7.)  to
kromě tradičních disciplín, jako je vo-
zatajský parkur a ovladatelnost v kládě
(zvítězil Aleš Nývlt z Velkých Svatoňo-
vic),  byly  ukázky  zápřeže  v  zeměděl-
ských strojích. Diváci  tak mohli vidět
sečení  trávy,  obracení  i  nahrabování.
Pro začínající dětské jezdce byla připra-
vena jízda zručnosti, které se zúčastnilo
12 závodnic, a s přehledem ji vyhrála
Zuzka Horáková.
První  říjnová  sobota  letos připadla

na 6.  10.  a  to  je  čas pro naši  tradiční
Hubertovu  jízdu.  Počasí  nám  plně

(dokončení na následující straně)

Jeden z povozů na Hubertské jízdě

Pořadatelé Plesu jezdců, chovatelů a přátel koní

Ukázka sečení trávy
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vynahradilo nepohodu z r. 2017, slunce
svítilo od rána a také proto se sjel re-
kordní  počet  účastníků.  Přijeli  nejen
pravidelní účastníci, ale i „nováčci“, kte-
rým  se  u  nás  líbilo,  a  doufáme,  že  se
k nám budou vracet. K pohodě celého
dne zcela jistě přispělo i výborné občer-
stvení, které se svým týmem připravili
Stázka  a Miloš Peterkovi. Ono  rychle
a dobře nakrmit téměř stovku lidí není
vůbec jednoduché.
Zisk z Hubertovy jízdy jsme věnovali

na  podporu  sdružení  Apolenka,  z.s.,
které  po  úmyslně  založeném  požáru
26. 11. 2018 přišlo o veškeré zásoby sena
a slámy a o některé provozní budovy.
Apolenka, z.s., sídlí ve Spojile u Pardu-
bic  a  věnuje  se  hiporehabilitaci,  pro-
vozuje  chráněné  dílny,  zaměstnává
zdravotně postižené a v neposlední řadě
se věnuje i výchově mladých jezdců.
Plán  na  rok  2019  vypadá  takto:

2. února 7. Ples jezdců, chovatelů a přá-
tel koní, 11. 5. zájezd znovu do Polska,
o prázdninách (pravděpodobně 20. 7.)
opět sportovní odpoledne na louce za
hřištěm  a  5.  10.  Hubertova  jízda.  Na
všechny  naše  akce  jste  srdečně  zváni
a přihlásit se můžete přes kontakty zve-
řejněné na webu obce.
Na  závěr  tradičně  poděkování  Ze-

mědělské společnosti Svobodné, a.s., za
vstřícnost  a  umožnění  vstupu na po-
zemky,  které  obhospodařují.  Obyva-
telům naší obce děkuji za shovívavost.
Zároveň se na tomto místě omlouvám
za znečištění cesty v okolí hřiště a školy
během Hubertovy  jízdy. Zapracujeme
na nápravě.

Za Spolek JK Hubert
Jana Prouzová

(pokračování z předchozí strany)

...SEDMÁ SEZÓNA... MYSLIVECKÝ SPOLEK BARCHOVAN V ROCE 2018

Činnost  mysliveckého  spolku  byla
v uplynulém roce velmi pestrá. S naší
činností si vás dovolím podrobněji se-
známit na následujících řádcích.
Již tradičně jsme 3. března uspořáda-

li  myslivecký  ples,  tentokrát  poprvé
v  kulturním  domě  v  Havlovicích.
Spousta věcí v rámci organizace plesu
pro nás byla nových, přesto jsme se na
ples vzorně připravovali a až na drobné
„vady  na  kráse“  proběhl  ples  hladce.
Doufáme,  že  všichni  hosté  odcházeli
spokojení, s plnými žaludky a dobrou
náladou. Na nadcházející ročník plesu
chystáme  několik  zlepšení,  abychom
zmiňované „vady na kráse“ odstranili.
Dne  12.  dubna  jsme na Tylově  pa-

loučku  ve  spolupráci  s  kynologickou
komisí OMS Trutnov uspořádali jarní
svod psů. Pro všechny psovody i mladé
psy je tato akce vstupní branou do dal-
ších  kynologických  akcí,  jakými  jsou
například zkoušky z lovecké upotřebi-
telnosti (barvářské zkoušky, podzimní
zkoušky, zkoušky z vodní práce apod.).
Na  jarním  svodu  psů  je  každý  pes
podroben důkladné kontrole, zdali ve
všech  ohledech  splňuje  nároky  svého
plemene  (barva,  velikost  a  další).  Na
svodu bylo předvedeno celkem 26 psů
z  následujících  skupin:  ohaři,  teriéři,
honiči,  slídiči,  retrieveři,  barváři  a  je-
zevčíci. Do budoucna doufáme, že bu-
deme  i  nadále  moci  pořádat  další
kynologické akce v naší honitbě.
Myslivecké stanoviště nechybělo ani

na 2. ročníku pochodu Havlovka, kde
naši  členové  připravovali  různé  po-
choutky  na  Tylově  paloučku,  protože
trasa  vedla  přímo  přes  mysliveckou
chatu.

I na dětském dnu jsme měli své sta-
noviště  a  tak  děti  měly možnost  po-
hmatem  poznávat  různé  drobné  věci
spojené  s  myslivostí.  Ve  druhé  části
měly za úkol poznat, ke kterému predá-
torovi se vztahují jednotlivé kožešiny.
Je to již neuvěřitelných 40 let, kdy byl

myslivecký spolek Barchovan založen.
7. července jsme tedy uspořádali v rám-
ci tohoto jubilea oslavy na Tylově pa-
loučku.  Byli  na  ně  pozváni  zástupci
obce, zemědělského družstva, okolních
mysliveckých spolků, rybářského svazu
a dalších subjektů, se kterými dlouho-
době spolupracujeme. Za zásluhy v ob-
lasti myslivosti a práce pro spolek jsme
ocenili  všech  9  žijících  zakládajících
členů. Každému jsme nadělili jubilejní
památeční  půllitr.  Dále  jsme  odhalili
nové logo, které jsme si nechali zpraco-
vat. A hlavně jsme si celou akci náležitě
užili.
I v roce 2018 jsme při pracích na Ty-

lově paloučku a v honitbě rozhodně ne-
zaháleli.  Za  přispění  obce  Havlovice
a vlastních sil a prostředků jsme pokra-
čovali na dokončovacích pracích na al-
tánu. Podařilo se nám dokončit střechu,
včetně oplechování a svodů. Dále jsme
svépomocí usadili obrubníky a následně
položili  dlažbu.  Opláštili  jsme  nový
dřevník a provedli přípravu elektroin-
stalace,  kterou  plánujeme  dokončit
v následujícím roce. Za přispění obce
jsme  zakoupili  a  v  honitbě  rozmístili
13 samokrmítek pro srnčí zvěř. Od nich
si slibujeme především to, že zvěř bude
mít stálý přísun jadrných krmiv, která
bude mít možnost co nejvíce zužitkovat
ve svůj prospěch. Problematika trávení

Dokončený altán na Tylově paloučku

(dokončení na následující straně)
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přežvýkavců je poměrně rozsáhlá a jed-
noznačně ukazuje, že takovýto způsob
přikrmování je nejlepší možnou cestou.
Po  loňské  větrné  smršti  jsme  na  jaře
uklízeli a opravovali poškozená mysli-
vecká  zařízení.  Dále  jsme  opravovali
a budovali nová myslivecká zařízení dle
potřeb  po  celém  revíru.  V  opravách
a úklidu mysliveckých zařízení hodláme
intenzivně pokračovat i v nadcházejí-
cích letech.
Tři naši členové se účastnili se svými

pejsky  kynologických  zkoušek  a  dva
z nich získali se svými svěřenci lovec-
kou  upotřebitelnost.  Jeden  na  zkou-
škách z vodní práce a druhý na pod-
zimních zkouškách.
V době senosečí jsme letos ve spolu-

práci se zemědělským družstvem apli-
kovali na velké plochy pachové plašiče
zvěře, abychom zabránili posečení na-
kladených  srnčat. Výsledek  byl  velmi
dobrý. Zdá se, že se povedlo zachránit
velké množství mláďat. Možná k tomu
přispělo i nezvykle teplé jaro, kdy seno-
seče začaly o 14 dní dříve. Každopádně
následující jaro hodláme pachové pla-
šiče aplikovat do porostů znovu a určitě
se  nebráníme  účasti  dobrovolníků.
V případě, že by se někdo chtěl přidat,
není problém nás kontaktovat. Kontakty
jsou  k  nalezení  na  www.msbarcho-
van.cz.
V roce 2018 jsme opakovaně odcho-

vali vysazené kachny divoké na rybníku
na  Popluži  a  také  na  rybníku  Jindra.
Kachny  přikrmujeme  na  zásypech
přímo  na  vodní  hladině.  Dále  je  při-
krmujeme v zatáčce na Závodi, za Pi-
lou  a  v Maršově.  Tímto  děkuji  všem,
kteří se na přikrmování kachen aktivně
podílí.
Velkou  část  roku  se  věnujeme  při-

krmování srnčí zvěře. Z jadrných krmiv
podáváme především oves a to jak v no-
vých samokrmítkách, tak ve stávajících
korytech. Dále si každý, kdo může, pro
zvěř připravuje sušenou letninu,  jeřa-
biny (ať už sušené či senážované), kaš-
tany, žaludy,  jablka a další pochoutky,
které zvěř v době nouze uvítá a jsou pro
jejich zdraví velmi prospěšné. Vzhledem
k mírným zimám v posledních letech
srnčí ani zaječí zvěř seno z krmelců ne-
odebírá. Často se setkáváme s tím, že se
nám v korytu u krmelce objeví sušené
kaštany.  Jedná  se  určitě  o  velmi  šle-
chetný záměr, ale dovolujeme si všechny
dobrodince upozornit na to, že je třeba,
aby kaštany opět natáhly vlhkost a tak

prosíme – kaštany rozházejte kolem kr-
melce mimo střechu. Zvěř si je v pravý
čas najde.
Nedílnou součástí myslivosti je i lov.

Ten  není  po  chuti  mnoha  jedincům
z řad veřejnosti. Nicméně i přes jejich
odpor  lovectví k myslivosti patří. Po-
měrně úspěšně dodržujeme plány lovu
srnčí  zvěře, které  jsou pro náš  spolek
závazné. Dále  se  aktivně podílíme na
snižování stavů černé zvěře a dále na
ochraně  zemědělských  plodin  v  době
vzcházení. Za tímto účelem jsme v před-
cházejících  letech  zakoupili  akustické
plašiče. Boj s černou zvěří je trochu ja-
ko boj s větrnými mlýny. Černá zvěř je
velmi chytrá a za noc ujde velké množ-
ství kilometrů. Vychází především v no-
ci, setkání s ní za bílého dne je skoro zá-
zrak. I přes všechny tyto okolnosti se
nám povedlo ulovit v kalendářním roce
2018 přes 70 kusů černé zvěře, z toho
5 kusů na společném lovu.
Pokud jste u silnice mezi Radčí a Ro-

kytníkem  zaregistrovali  na  stromech
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modré odrazky, tak jste si všimli optic-
kých  plašičů  zvěře.  I  v  této  lokalitě,
stejně jako na Králově kopci, klesl počet
sražených  kusů.  Již  nyní  máme  vyti-
povanou další lokalitu pro aplikaci op-
tických plašičů, abychom zabránili sráž-
kám automobilů se zvěří.
Již podruhé jsme v honitbě vysazo-

vali ovocné  stromy, aby měla zvěř do
budoucna kde hledat především jablka,
která s oblibou konzumuje v blízkosti
komunikací. Snad i v novém roce sve-
deme zasadit další stromky.
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.
I v roce 2019 nás čeká spousta práce,

na kterou se již teď těšíme a doufáme, že
se  návštěvníkům  přírody  budou  její
plody zamlouvat.

Myslivosti zdar!
Jan Nývlt

Nově nainstalované jesle se samokrmítkem

Úspěšný společný lov

(pokračování z předchozí strany)



Mladí  hasiči  ve  věku  6–15  let  se
v uplynulém  roce  scházeli  pravidelně
v pátek od 16.00 do 18.00 hodin.  Jen
o prázdninách a státních svátcích si ne-
chávali volno. Schůzky probíhaly podle
možností, potřeby a počasí buďto v klu-
bovně hasičské zbrojnice, venku u hasi-
čárny nebo na hřišti a přes zimu také
v tělocvičně. S dětmi se scházeli celkem
3 vedoucí. Občas pomohli i ochotní do-
rostenci. Když jsme potřebovali a požá-
dali  o  pomoc „velké“  hasiče,  ochotně
nám pomohli, např. s tréninkem požár-
ního útoku s vodou. Také někteří rodi-
če dětí se zapojují do činnosti kroužku,
především tím, že pomáhají s dopravou
a doprovodem na soutěže.
Děti  opět  plnily  celoroční  činnost

v souladu se směrnicí hry Plamen. Sou-
těžily v jarní části okresního kola v dis-
ciplínách štafeta požárních dvojic, šta-
feta  4  x  60 m,  štafeta CTIF  – 400 m,
požární útok „klasický“ a požární útok
CTIF. Na podzim v závodu požárnické
všestrannosti. Zájemci se účastnili také
seriálu soutěží v běhu na 60 m s překáž-
kami.
Plnily se i odznaky odbornosti, např.

preventista, strojník, strojník-junior.
Dorostenci ve věku 13–18 let se schá-

zeli také zpravidla v pátek, někdy i jiný
den v týdnu, podle předchozí domluvy.
Trénovali někdy  i  s družstvem mužů,
také  se  s nimi  zúčastnili několika  zá-
vodů. Z Memoriálu Miroslava Paťavy si
23. června přivezli 2. místo, z Mladých
Buků 8. září pěkné 3. místo a ze Stráž-
kovic 6. října 8. místo.
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 soutěžilo ve vázání uzlů.

Nejrychlejší  uzlovači  reprezentovali
kolektiv na závodech v Radvanicích, kte-
ré se konaly 7. 4. Zapojili jsme se také
do  soutěže  „Požární  ochrana  očima
dětí“. Kreslili jsme obrázky a psali bás-
ničky. Vybraná  povedená „díla“  jsme
poslali do okresního kola soutěže. Velmi
dobře uspěla v soutěži Linda Dibelková,
která získala 1. místo v krajském kole
soutěže.
V dubnu v Radvanicích náš kolektiv

reprezentovali  na  uzlovací  soutěži:
Linda a Deniska, umístily se na 10. příč-

ce  z  21,  Domča  a  Kačka  skončily  na
9. místě  z 18,  Jarda na 5. místě  ze 14.
V sobotu 21. dubna jelo několik mla-
dých hasičů na Memoriál Ivany Valno-
hové do Malých Svatoňovic. Děti zabo-
dovaly takto: Nikola – 1. místo ve své
kategorii,  nejlepší  v  mladší  kategorii
Jindra  22.  (z  97), mezi mladšími  dív-
kami: nejlepší  Ivetka 20.  (z 61)., mezi
staršími chlapci: 28. Kuba, mezi staršími
dívkami: 37. Dominika.
V květnu jsme se opět zúčastnili bri-

gády na údržbu stadionu Sparta v Úpici,

kde  se každoročně koná okresní kolo
hry Plamen – mladší děti i dorost. V so-
botu 5. května a v neděli 6. 5. se zájemci
zúčastnili závodů jednotlivců v Jaroměři
na  stadionu.  Nejlepší  mladší  chlapec,
Štěpán, obsadil 23. místo (ze 77), nej-
lepší mladší dívka byla Deniska 28. (ze
71), starší chlapec Kuba 22. (z 35). Do-
rostenci a dorostenky se ve velké kon-
kurenci  umístili  takto:  Honza  na  64.
místě  z  88,  Káťa  na  24.  místě  z  31
a Anička na 84. místě ze 107.
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Pravá hasičská svatba manželů Hofmanových

Mladí hasiči při závodech
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Poprvé jsme se zúčastnili akce Český
den proti rakovině. Ve středu 16. 5. jsme
roznášeli po vsi žluté kvítky s  letáčky
s  informací o prevenci  rakoviny  tlus-
tého  střeva.  Podařilo  se  nám  za  žluté
kvítky vybrat a odeslat na účet sbírky
krásných 6 079,– Kč.
V pátek a sobotu 18. a 19. 5. měli sou-

středění  dorostenci.  O  týden  později
potom družstva mladší a starší kategorie.
Okresní kolo dorostu proběhlo 27. 5.,

dorostenci skončili na 3. místě, doros-

tenky jednotlivkyně – Kačka Vodičková
na 3. místě a Anička Tomanová na pěk-
ném 2. místě. Okresní kolo hry Plamen
proběhlo první víkend v červnu. První
den děti plnily disciplíny na hřišti tady
v Havlovicích, druhý den se soutěžilo
v Úpici na stadionu. Družstvo mladší
kategorie obsadilo 4. místo. Starší kate-
gorie  dopadla  o  něco  hůř,  obsadila
7. místo.
Poslední schůzku před letními prázd-

ninami jsme všichni společně vyrazili
na výlet do Trutnova na hasičskou sta-

nici, kde nás ochotní hasiči provedli ga-
rážemi  s  technikou,  seznámili  nás  se
svou činností na stanici a způsobem je-
jich  služby. Vyzkoušeli  jsme  si  stříkat
„vysokotlakem“. Na závěr jsme si opekli
buřty. Přes prázdniny jsme se neschá-
zeli.
První schůzka po prázdninách byla

poslední prázdninový den, neboť první
závody  jsme měli  již  8.  9.  v Radvani-
cích – 60 m jednotlivců a další  týden
15. 9. – Závod požárnické všestrannosti
a štafeta dvojic v Libňatově. Děti při-
vezly krásná umístění – z Radvanic: Ni-
kola 1. místo,  Štěpán obsadil  2. místo
(z 33), Majda skončila 8. (z 27), Kuba byl
7., Katka 6; z Libňatova: mladší hlídky
1. a 3. místo, starší hlídka 7. místo.
Okresní ZPV proběhlo i v roce 2018

tady v Havlovicích. Hlídka starší kate-
gorie vybojovala až 6. místo do jarního
kola. Mladší kategorie skončila na krás-
ném 3. místě.
V sobotu 6. října proběhla soutěž jed-

notlivců 60 m s překážkami v Horním
Lánově. Nejlépe se umístili: Nikola na
1. místě, Pavlík obsadil 17. místo (ze 71),
Lucinka  skončila  2.  (ze  43),  Kuba  23.
(ze 41), Majda 25. (z 39). Jeden říjnový
pátek jsme se snažili pouštět draky, ale
vítr nám nepřál. Zbylé říjnové schůzky
byly více oddechové. Tvořili jsme pod-
zimní a zimní dekorace.
Od listopadu jsme se scházeli již v tě-

locvičně, kde jsme mimo jiné zkoušeli
i prvky pořadové přípravy.
Prosinec  přinesl  tradičně  Mikuláš-

skou besídku, Vánoční besídku a Čekání
na Ježíška – výlet na Štědrý den do lesa
ke krmelci, přilepšit zvířátkům.
Takový byl rok 2018 pro mladé ha-

siče.

Jitka Hofmanová
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Mladí hasiči ve své klubovně

Pouštění draků na Králově kopci
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Uplynulý  hasičský  rok  byl  pro  nás
především ve znamení práce, díky vět-
šímu  počtu  výjezdů  k  ohlašovaným
událostem, ale také spojený s pořadatel-
stvím našich tradičních akcí. Celé ob-
dobí  bylo  ve  znamení  radosti,  z  více
úhlů pohledu. Níže, na dalších řádcích
si vše podrobněji popíšeme.
Nejdůležitější změnou pro náš sbor,

respektive  výjezdovou  jednotku,  byla
změna požárně poplachových plánů na-
šeho  kraje.  Jednotka  je  již  delší  dobu
zařazena  v  kategorii  JPO  III,  ale  až
v letošním roce, po dlouhé čekací do-
bě kvůli administrativním záležitostem,
se podařilo uskutečnit změnu v rozsa-
hu území (okolní obce), kde jednotka

HAVLOVICKÉ NOVINY32

ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2018

Hasiči při nácviku záchrany osoby pod prolomeným ledem

zasahuje  již  v  prvním  poplachovém
stupni. Tato změna přináší především
větší vytížení výjezdové jednotky (počet
výjezdů se ve srovnání s předchozími
roky  ztrojnásobil)  do  většího  okruhu
a větší dojezdové vzdálenosti. Pro řešení
sem spadají veškeré typy událostí (po-
žáry,  technická  pomoc),  které  jsme
schopni odstranit. Výjimkou  jsou do-
pravní nehody, pro které jednotka není
předurčena  ani  technicky  vybavena.
S větší vytížeností souvisí nutnost lep-
šího materiálního a technického vyba-
vení, které  se nám postupně daří po-
řizovat.
V letošním roce jsme zasahovali u 20

událostí.

Každý výjezd naší jednotky je něčím
ojedinělý  a  zajímavý,  přesto  bych  se
chtěl  zmínit  pouze  o  jednom  zásahu,
který byl opravdu fyzicky  i psychicky
náročný a z hlediska rozsahu vykoná-
vané činnosti na místě patřil určitě do
výjezdů ojedinělých v historii naší vý-
jezdové jednotky, tak i okolních sborů.
Zásah dobře známý a zveřejněný v mé-
diích. Jednalo se o požár bývalého zá-
mku v Horním Maršově dne 19. 8. 2018,
nahlášený v 04.54 hod. Naše jednotka
byla povolána až v dopoledních hodi-
nách kvůli pomoci vystřídat členy ostat-
ních jednotek, vyčerpané po nepřetržité
práci  od  ranních  hodin.  Zpočátku  se
pracovalo v dýchací  technice, později
se provádělo dohašování a především
úklid – rozkrývání shořelé střešní kry-
tiny. Na místě jsme byli až do podve-
černích hodin.
Důvodem k radosti byla instalace la-

nového  navijáku  na  naší  cisterně.  Fi-
nanční prostředky ve výši 100 tisíc Kč
se nám podařilo získat prostřednictvím
dotačního titulu nadace Agrofert. Pro-
fesionální zařízení firmy Seal bylo na-
montováno již v měsíci lednu.
Další nemalé finanční prostředky na

opravu cisterny se nám ve spolupráci
s obcí podařilo získat z prostředků Krá-
lovéhradeckého kraje. Oprava se týkala
zejména  kabinové  části  cisterny. Dále
došlo k výměně rolet a provedení no-
vého laku na celém vozidle. Celkové ná-
klady na opravu byly v  letošním roce
700 tis. Kč. Z dotačního programu byla
hrazena téměř polovina.
Byli jsme také úspěšní při získání do-

tace na nový dopravní automobil, který
bude v našem vlastnictví v létě r. 2019.
A to je také jeden z dalších benefitů, ze
kterého náš sbor může v budoucnosti
těžit. Naše veškerá technika a vybavení
je velmi vytížená, z toho důvodu jsme
velice rádi, že můžeme realizovat i takto
nákladné  opravy  a  investice  a  to  ze-
jména díky obci Havlovice a tím zlepšit
standard  námi  vykonávané  pomoci
nejen našim spoluobčanům.
Velice pestrá je i naše činnost spol-

ková,  kde  nezahálíme  v  oblasti  sebe-
vzdělávání,  v  pořádání  již  tradičních
akcí pro veřejnost a v práci s mládeží.
Symbolem začátku roku je vždy výroční
valná hromada v kulturním domě, kde
jsme  zhodnotili  uplynulý  rok  a  také
ocenili některé členy sboru za jejich čin-
nost. Večer byl zpestřen vystoupením
našich  mladých  hasičů.  U  okolních

Přehled výjezdů jednotky dle kategorií:

DRUH UDÁLOSTI obec Havlovice okolní obce a města

POŽÁR 0 6

TECHNICKÁ POMOC

– odstranění bodavého hmyzu 2 0

– odstranění spadlých stromů 8 1

– čerpání vody 1 0

– záchrana osob (AED) 1 0

PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ 0 1

(pokračování na následující straně)



sborů  jsme  následně  opětovali  jejich
návštěvu  na  naší  výroční  valné  hro-
madě.
Měsíce  leden  a únor  jsme  věnovali

jako obvykle teoretické přípravě členů
zásahové  jednotky. Zúčastnili  jsme  se
školení z různých oborů (zdravověda,
prevence,  školení  řidičů).  Zajímavou
nadstavbou, ale zároveň i nutnou po-
vinností pro nositele dýchací techniky,
jsou pravidelné výcviky v polygonu na
HZS  v  Trutnově  (nutnost  opakování
1x za pololetí).
Největší akcí našeho spolku je bezpo-

chyby již řadu let hasičská zábava pořá-
daná v kulturním domě. Místenky byly
rozprodány již začátkem roku, takže se
návštěvníci mohli tradičně těšit na vý-
borné jídlo a zábavný večer, který byl
zpestřený bohatou tombolou a slosova-
telnými vstupenkami o LCD televizor
a další ceny.
Další významnou akcí pro veřejnost

je pořádání již tradičního pálení čaro-
dějnic v naší obci. Postavili jsme hranici
na poli vedle sportovního areálu a při-
pravili také bohaté občerstvení pro ob-
čany a další návštěvníky z okolních obcí.
Na této akci jsme dle zvyklostí spolu-
pracovali s místní Základní a mateřskou
školou.
S dětmi z místní školy a školky jsme

také znovu spolupracovali při zapojení
se do celorepublikové soutěže „Požární
ochrana očima dětí“. Soutěž se konala
v jarních měsících a žáci, děti, ale také
naši mladí hasiči do této soutěže přispěli
řadou  výtvarných  a  literárních  prací
a opět uspěli řadou výborných umístění.
Velký dík patří všem pedagogům a ře-
diteli  základní  školy  za motivaci  dětí
k této soutěži. Náš sbor, ještě před odes-
láním prací k odbornému hodnocení,
vyhodnotil  jednotlivé příspěvky a dě-
tem byly našimi zástupci předány od-
měny za jejich krásné výkresy a literární
práce. 
Dětem jsme se věnovali i na dětském

dnu ve sportovním areálu. Zařídili jsme
jedno ze stanovišť s hasičskou témati-
kou.
A především jsme byli v září již po-

druhé  hlavními  pořadateli  okresního
kola  závodu požárnické všestrannosti
v kategorii dětí. Během sobotního zá-
polení dorazilo do Havlovic na 300 zá-
vodníků. My jsme se snažili pro všechny
připravit zajímavou trať po krásách Ha-
vlovic a občerstvení.
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Na Letních běžkách hasičská pěna nahrazuje sníh

Hasičský ples v kulturním domě je vždy beznadějně vyprodán

Pálení čarodějnic si získává stále větší oblibu

(pokračování z předchozí strany)
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Méně času  jsme  tento rok věnovali
hasičským soutěžím a půjčování našich
party stanů. Sezonu jsme odstartovali
v květnu okrskovou soutěží v soused-
ním Maršově, kde se nám tradičně da-
řilo.  Do  zápolení  jsme  nasadili  dvě
mužstva mužů a obsadili první a druhé
místo. Ostatní závody sezóny jsme na-
vštívili jen sporadicky, pro zábavu a po-
těšení. S velkým nadšením pro věc se
začínají tréninkům a závodění věnovat
naši dorostenci. Takže jim předáváme
pomyslný kolík v nadšení do závodění
a pomáháme jim především s realizací
tréninků. Party stany jsme půjčovali jen
v blízkém okolí na několik akcí. Drob-
nou výpomocí v podobě pěny jsme již
tradičně  pomohli  na  letním  běhu  na
běžkách u Hájovny.
Posledním důvodem k naší společné

radosti  a  pomyslným  uzavřením  léta
byla svatba našeho člena Honzy Hof-
mana a vedoucí mládeže Jitky Paťavové.
Připravili jsme jim vtipný zátah po sva-
tebním obřadu, ve  spolupráci  s hasiči
HZS Trutnov, kteří jsou Jitčini pracovní
kolegové.
Na podzim jsme uspořádali několik

brigád – vyčištění  party  stanů po  se-
zóně, úklid garáží a zazimování  tech-
niky.
Závěrem této zprávy bych chtěl velice

poděkovat všem členům, členkám i ro-
dinným  příslušníkům,  kteří  se  svým
volným  časem  podíleli  na  zajištění
akcí pořádaných nejen sborem dobro-
volných  hasičů,  dále  pak  na  údržbě
a opravách techniky a na jiných akcích
spojených  s  hasiči.  Poděkování  dále
patří všem členům soutěžního družstva
a dětem, které reprezentují naše SDH
i obec Havlovice na soutěžích v požár-
ním sportu. Nemalé poděkování patří
našim sponzorům, kteří nás v naší čin-
nosti  podporují nejen finančními,  ale
i materiálními dary. Hlavní poděkování
patří Obecnímu  úřadu  v Havlovicích
v čele se starostou Ing. Pavlem Dvořáč-
kem za nemalé finanční prostředky, bez
kterých bychom tuto práci nemohli vy-
konávat.

TO BYL ROK 2018...

Martin Dvořáček
velitel SDH Havlovice
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Oprava hasičské cisterny v Pečkách

Hasiči při hašení požáru vzniklého vypalováním staré trávy

Dohašování rozsáhlého požáru zámku v Horním Maršově

...ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2018
(pokračování z předchozí strany)



Plán činností na rok 2019
19. 01. 2019
– 22. ročník Úpského poháru v malém-
sálovém fotbale

15.–17. 01. 2019
– zimní příprava mládeže v malém fotbale
Květen – říjen 2019
– 31. ročník Havlovické Tropical ligy
Květen – říjen 2019
– 9.  ročník  Havlovické  Senior  ligy
(MAXITIP) pro hráče nad 40 let

Březen – prosinec 2019
– pravidelné tréninky mládeže na pří-
rodním a umělém povrchu

14. 6. 2019
– 3. ročník Poslední (jarní části) výkop
v malém fotbale, turnaj mládeže

16. 6. 2019
– 9. ročník Ligového poháru pro hráče HTL
5.–10. 8. 2019
– 2.  ročník  letní  soustředění,  kemp
mládeže U12

17. 8. 2019
– 3. ročník Juta Cup žáků v malém fotbale
9. 9. 2019
– 7.  ročník  Žákovského  turnaje  pro
školní děti z regionu

9. 9. 2019
– 6. ročník Sportovního trojboje (street -
ball, plážová přehazovaná, mini golf)
pro školní děti z regionu

18. 9. 2019
– 5. ročník dva žákovské turnaje (mlad-
ších i starších žáků) pro děti z Úpic-
kých škol

6. 10. 2019
– 3. ročník Poslední (podzimní části)
výkop v malém fotbale s posezením

16. 11. 2019
– slavnostní zakončení všech sportov-
ních soutěží v Havlovickém KD s kul-
turním programem

V letním období probíhají pravidelné
tréninky každý čtvrtek a pátek na hřišti
v Havlovicích a přes zimu v tělocvičně
Bří Čapků v Úpici.

Jaroslav Kocián, předseda
Havlovického svazu malého fotbalu z.s.
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HAVLOVICKÝ SVAZ MALÉHO FOTBALU Z.S.

HAVLOVICKÝ SVAZ
MALÉHO FOTBALU z.s.

Žákovský turnaj – vpravo vítěz fotbalu ZŠ Pilníkov – vlevo vítěz trojboje ŽŠ Úpice Lány

Juta Cup – žákovský turnaj

Součástí sportovního trojboje je plážový volejbal

ZŠ Pilníkov – vítěz žákovského turnaje v malé kopané



Rok 2018 ubíhal v naší TJ poklidným
tempem a ve sportovním areálu i v tě-
locvičně jsme zaznamenali nárůst spor-
tovců  z  Havlovic  i  širokého  okolí.
Každoročně se snažíme sportovní areál
zvelebovat,  aby byli Havlováci na nás
pyšní. I nadále si myslím, že naše hřiště
je  výjimečné  a  ve  svých  aktivitách
dlouho  nedostižné.  Náš  areál  je  výji-
mečný svojí čistotou, aktivními lidmi,
každoročními  úpravami  a  opravami
a způsobem údržby. 
V  letošním roce  již nesekl naše ani

vedlejší obecní hřiště David Dřevecký.
Pomohli jsme si sami, sekal Pavel Šrá-
mek. V roce 2018 jsme nechali opravit
praskliny na asfaltovém hřišti, opravili
jsme balkón, kde zatékalo pod izolaci.
Na jaře firma Havlas opravila nepove-
denou fasádu na tělocvičně. Zhotovili
jsme značky na dopravní hřiště. Zakou-
pili jsme 2 houpačky. Pavel Šrámek na-
třel kovovou konstrukci na hokejovém
hřišti. Zakoupili jsme 2 nové fotbalové
branky a bezpečnostní sítě za branky,
aby fotbalisté netrefovali auta na silnici
a návštěvníky u  stolů. Zakoupili  jsme
2 stany. To vše v hodnotě cca 300 tisíc Kč.
Největší akcí bylo zhotovení umělého
zavlažování  fotbalového, ale  i hokejo-
vého hřiště. Tato akce stála 350 tisíc Kč
a obec Havlovice nám přidala ke schvá-
leným 200 tisícům ještě 100 tisíc. Za-
vlažování  jsme  hned  vyzkoušeli  a  po
14 dnech bylo hřiště po  letošních su-
chách  opět  ve  výborné  kondici.  Také
zimní stříkání ledu jsme využili na 100 %,
kdy jsme dokázali za jednu noc vytvořit
led pro děti a druhou noc dostříkat led
pro využití dospělými. A tak se stalo, že
v pátek 30. listopadu se v Havlovicích
bruslilo, což je určitě rekordní termín.
Škoda  jen,  že v neděli  2. prosince  led
roztál.
Od března pracovali pro TJ Sokol dva

správci: Petr Paták a Pavel Šrámek. Na
konci sezóny jsme se dohodli, že v roce
2019 bude pokračovat jen Pavel Šrámek
a s Petrem jsme se rozloučili. Nyní shá-
níme  nějakého  aktivního  důchodce,
který by nám pomohl s provozem uby-
tovny.
V roce 2018 jsme opět uspořádali ob-

rovské množství turnajů, akcí pro děti
i dospělé, členy i nečleny TJ a občany
Havlovic i okolí. Na mnoha akcích jsme
se spolupodíleli.
Od ledna do června a opět od září do

prosince je naše tělocvična takřka plná
k prasknutí. V pondělí cvičí mladší ško-
láci, stolní tenisté, parta rodiny Zelinků
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Zimní pětiboj – okresní kolo v Úpici

Okresní kolo v atletickém čtyřboji – Úpice

Čertoviny – rodiče a děti

a  spol.  V  úterý  cvičí  rodiče  s  dětmi,
mladší ženy a starší ženy. Ve středu cvičí
předškoláci, kteří jsou rozděleni na 2 par-
ty a nohejbalisti. Ve čtvrtek starší žáci
a  senioři. V pátek chodí ve 2 partách

cvičit hasiči. V sobotu trénují ve Velkých
Svatoňovicích volejbalisti, do tělocvičny
chodí badmintonisti a v neděli stolní te-
nisté a florbalisti. Dětem i dospělým se

(dokončení na následující straně)



nenajde potřebné  informace, může se
obrátit  na  cvičitele,  členy  výboru,
správce či přímo na mne. Chcete-li se
stát členy TJ Sokol a chodit pravidelně
sportovat, stačí se ozvat a domluvit.
I  v  roce  2019  plánujeme  zachovat

všechny sportovní aktivity z minulých
let. Chceme vybudovat volně přístup-
nou dětskou lanovku, chceme zakoupit
novou zvukovou aparaturu a reproduk-
tory, nové lavice a stoly a chceme i na-
dále zvelebovat sportovní areál.
Závěrem děkuji všem, kteří se ve vol-

ném čase  starají  jak o naše nejmladší
sportovce, tak i o ty odrostlejší. Děkuji
výboru TJ, správci sportovního areálu
a všem organizátorům sportovních akcí.
Děkuji zastupitelům obce a sponzorům
za trvalou podporu. Věřím, že naše TJ
Sokol, která letos v květnu oslaví 100 let
od vzniku samostatné organizace, bude
i nadále dělat naší obci čest.

Jaroslav Balcar, předseda
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Jóga se pravidelně cvičí v mateřské škole

věnují školení cvičitelé. Pro děti si cvi-
čitelé připravili  zakončení cvičebního
roku s opékáním a v prosinci Čertoviny.
Mimo to se občas najdou jednotlivci či
skupiny,  které  si  jdou  zasportovat  ve
volných termínech. V současné době má
TJ Sokol neuvěřitelných 282 členů. Z to-
hoto počtu je asi polovina dětí.
Ani vloni se neztratily naše děti v or-

ganizovaných soutěžích v rámci ASPV.
V okresním kole zimního pětiboje zí-
skali 1. místo Kuba Balcar a Ondra Píša,
2. místo Martin  Spielberger  a  Štěpán
Smékal a 3. místo Toník Hubka. V kraj-
ském  kole  v  Hořicích  z  našich  6  zá-
stupců získal 2. místo Ondra Píša. V okres-
ním  kole  atletického  čtyřboje  získal
1. místo Toník Čáp, Kuba Balcar a On-
dra  Píša,  2. místo Martin  Spielberger
a 3. místo Adam Horák. V krajském ko-
le  v  Jičíně  získal  ze  tří  našich  borců
3. místo Martin Spielberger a všichni tři
postoupili  do  republikového  finále
v Třebíči.
V roce 2018 jsme zorganizovali spo-

lečně  s  Modrou  střelkou  Náchod  již
29.  ročník pochodu Václavice–Havlo-
vice. V kulturním domě jsme uspořádali
turnaj  ve  volejbale  a  v  nohejbale. Ve
sportovním  areálu  jsme  uspořádali:
HAPO,  HAPOSTAR,  SUPERHAPOS-
TAR, 7 minigolfových turnajů, nohej-
balový,  volejbalový,  beachvolejbalový
turnaj,  2  streetbalové  turnaje,  něko-
lik  fotbalpoolových  a  pingpongových
turnajů. Volejbalisté  a  nohejbalisté  se
účastní turnajů v širokém okolí. Fotba-
listé chodí každý čtvrtek trénovat a hrají
Havlovickou Tropical ligu nad 40 let.
V tělocvičně jsme uspořádali tradiční

pingpongový turnaj. Tento turnaj po-
řádal  již  několik  let  velký  sportovec,
zakladatel  turnajů HAPOSTAR a  SU-
PERHAPOSTAR a velký fanda havlo-
vického  sportu  Standa  Čáp.  Bohužel,
v  létě  nás  opustil  a  vstoupil  do  spor-
tovního  nebe. Vzpomínáme  na  Tebe,
Stando, a moc nám chybíš. Turnaj jsme
pojmenovali  Memoriál  Standy  Čápa
a zúčastnilo se jej neuvěřitelných 24 jed-
notlivců.
O prázdninách jsme uspořádali 3 tur-

nusy dětských sportovních táborů a vše-
chny  byly  zcela  plné.  Na  podzim  se
u nás uskutečnilo velké školení cviči-
telů z celého Královéhradeckého kraje
v rámci Asociace sportu pro všechny. Ve
sportovním areálu jsme přivítali soubor
mažoretek MONA Náchod.  Dále  pak
bylo možno shlédnout vystoupení a skvě-

lou  show  trubek, bubnů a vlajkonošů
italského souboru Storici Sbandieratori
delle Contrade di Cori. Tento soubor byl
účastníkem Mezinárodního folklorního
festivalu v Červeném Kostelci.
V letošním roce se, bohužel, neusku-

tečnila  tenisová  liga.  Rádi  bychom  ji
opět  od  jara  2019  nastartovali.  Na
objednávání kurtů funguje rezervační
systém,  který  si  pochvalují  sportovci
i správce.
Mimo tyto aktivity TJ Sokol zde by-

lo  veliké  množství  firemních  turnajů
a akcí. Přivítali jsme mnoho žáků a dětí,
které zde byli na školním výletě, exkurzi
či sportovním kurzu.
Tento příspěvek není výroční zpráva,

a proto se zde nebudu rozepisovat o na-
šich akcích konkrétně. To bych popsal
polovinu Havlovických novin sám, což
asi není účelem tohoto článku. Koho za-
jímá sport v Havlovicích, může se podí-
vat  na  www.havlovice.cz.  Pokud  tam

Usazování nádoby o objemu 18 m3 na zavlažování trávníku

Pokládka PE trubek na umělé zavlažování

(pokračování z předchozí strany)



V roce 2018 jsme uspořádali dva tradiční turnaje, v obou
případech se jednalo o jejich XVIII. ročníky. Můžete je znát
pod názvy Májový streetballový turnaj a Memoriál svatého
Václava ve streetballu. Jsme velice rádi, že i po tolika letech
jsou stále hojně navštěvované a že kvalitou hry dosahují pa-
rádní úrovně. Velice si vážíme, že havlovický sportovní areál
skýtá pro naše „podniky“ tak úžasné zázemí, které bychom
jinde jen těžko hledali! 

Májový streetballový turnaj jsme odehráli v neděli 20. kvě-
tna 2018, sešlo se nám celkem 10 teamů. Do semifinálových
bojů se po zápolení ve skupinách z „Áčka“ dostali X-Ballers
a Medojedi, z „Béčka“ pak Lvíčata a družstvo PMP. Ballersáci
hráli s teamem PMP vyrovnaně, a proto muselo dojít k pro-
dloužení, které lépe odehrálo PMP. Ve druhém zápase zvítězila
rozdílem 4 bodů domácí Lvíčata.
V souboji o třetí místo se potvrdil výsledek ze základní sku-

piny. V obou případech X-Ballers porazili Medojedy a zaslou-
ženě si tak na krku odnesli bronzové medaile. Ve finálovém
zápase tomu bylo nakonec také tak, ačkoli tomu herní průběh
po celou dobu vůbec nenaznačoval. Nutno podotknout, že fi-
nále se u nás nehraje na čas, ale končí dosažením 16 bodů.
Lvíčata po celou dobu doháněla team PMP, jak se jen dalo,
a nakonec svou stíhací jízdu završila vítěznou „Pétinou troj-
kou“.  Ukazatel skóre hlásil 16 : 15 pro Lvíčata.
V soutěži o nejlepšího trojkaře dominoval Vojta Plecháč,

který si mohl odnést i prvenství z druhé individuální soutěže
o nejlepšího střelce. V té byli na prvním místě dva hráči a tak
jsme se rozhodli nechat nejlepším střelcem druhého z nich –
Míru Simona. Ten mimo jiné obhájil své loňské vítězství v této
soutěži.

CELKOVÉ POŘADÍ

1. LVÍČATA (Nývltová, Nývlt, Chvojka)
2. PMP (Plešingerová, Pa+Pe Jiříčkovi, Nguyen)
3. X-BALLERS (Rais, Hrdý, Dědek, Zavřel)
4. MEDOJEDI (Kazda, Hejnic, Štajer, Smilnický)
5. RAPTORS (M.+J. Klučkovi, Tůma, Učík)
6. BK ZBEČNÍK (Skaunic, Simon, Adámek, Klimek)
7. BOMBARĎÁCI (M.+E. Nývltovy, Plecháčová, Plecháč)
8. YOUNG BLOOD (Miko, D.+J. Ramešovi, Lacko)
9. TUPOUNI ŽENY (Balcar, Vincenc, Hrůza)
10. DVA A PŮL CHLAPA (Mareš, Rypan, Jarolím, Šindelář)

Memoriál  svatého Václava  ve  streetballu  byl  uspořádán
v neděli 16. září 2018 v téměř tropických podmínkách. Sjelo se
nám 11 teamů, které jsme rozdělili do dvou základních skupin.
Dva nejlepší z každé skupiny postupovaly do semifinále, zby-
tek odehrál po jednom zápase o konečné umístění.
V souboji o třetí místo se z medaile radovali Bombarďáci,

kteří převálcovali team Nečum 13 ku 7. O zlato se utkali loň-
ští obhájci podzimního titulu X-Ballers s Budulínky. Ti se sna-
žili, seč jim síly stačily, ale obhájci obhájili. Zvítězili 16 : 11.
V individuálních soutěžích jsme zažili historickou chvíli,

když nám do druhého kola trojkové soutěže postoupilo hned
13 soutěžících. Ve druhém kole se tento počet rychle snížil na
tři a ti si spolu zahráli tradiční vyřazko. Vítězem se stal David
Kuděj. Nejvíce bodů se v soutěži o nejlepšího střelce podařilo
naházet Lukáši Vincencovi. Gratulujeme! 

CELKOVÉ POŘADÍ

1. X-BALLERS (Nguyen, Zeman, Kefurt, Kuděj)
2. BUDULÍNCI (Chvojka, Jiříček, Pavlů)
3. BOMBARĎÁCI (M.+E. Nývltovy, Hašek, Plecháč)
4. NEČUM (Sarpong, Kobr, Poprašič, Klimek)
5. X-BALLERS FOR FUN (Raisová, Rais, Vrťátko, Holeček)
6. TRUTNOV DEVILS (J. Klučka, Lobl, Nývlt)
7. RAPTORS (M. Klučka, Učík, Tůma)
8. NÁCHOĎÁCI (Adámek, Krejza, Bauer)
9. YOUNG BLOOD (Miko, Rameš, Košnar)
10. TUPOUNI ŽENY (Balcar, Vincenc, Vyvlečka, Stanovský)
11. POWER RANGERS (Kaplan, Burýšek, Lacko)

Děkujeme všem teamům za jejich účast a super atmosféru
na obou akcích a těšíme se na další turnaje v roce 2019!

Za pořadatelské družstvo Lvíčat – Petra Nývltová
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STREETBALL CLUB TJ SOKOL HAVLOVICE

Účastníci Májového streetballového turnaje Skvělou úroveň má i Memoriál svatého Václava ve streetballu
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Rok  2018  byl  pro  náš  oddíl  opět
rokem úspěšným. Na fungování oddílu
měli svůj podíl vedoucí Aneta Patáková,
David Vlček, Barbora Nývltová, Alena
Čermáková, Ondřej Bekr, Marie Prou-
zová, Vojtěch  Gazda  a  Ondřej  Paták.
V  současné  době  je  nás  už  téměř  40.
V průběhu celého roku fungovaly v od-
dílu čtyři skautské družiny, jejichž čle-
nové se většinou každý týden scházeli
ve skautských klubovnách a uskutečňo-
vali  nejrůznější  program  a  aktivity.
Snažili jsme se dbát o rozvoj dětí i ve-
doucích. David Vlček se zúčastnil vzdě-
lávacího vůdcovského kurzu.

V únoru  jsme  společnou akcí osla-
vili výročí narození zakladatele světo-
vého skautingu Roberta Baden-Powella
a jeho ženy Olave Baden-Powelové, tzv.
Den  sesterství. V  dubnu  jsme  si  užili
krásného  počasí,  přátelské  atmosféry
a spoustu zábavy při Igelitiádě, vztahu-
jící se ke Dni Země. Povedlo se nám vy-
čistit velký úsek břehu podél řeky Úpy
od naplaveného odpadu. Květen byl ve
znamení velké netradiční venkovní hry
na  téma Mafie,  kterou pro nás  skvěle
připravil V. Gazda spolu s O. Bekrem.
Zbytek večera pak členové oddílu strá-
vili v klubovnách a přespali do druhé-
ho dne. Největší akcí každým rokem je
letní  stanový  skautský  tábor,  který  se
i letos beze změny konal začátkem čer-
vence. Členové našeho oddílu spolu se
skauty ze Rtyně v Podkrkonoší strávili
krásných čtrnáct dní v přírodě, v nád-
herné krajině Broumovska, kde kromě
her procvičovali různé skautské doved-
nosti, vykonávali skautské rituály včetně
táborových  ohňů  a  užívali  si  volných
dnů se svými skautskými bratry a se-
strami. Tábora se dohromady zúčastnilo
54 dětí a 10 vedoucích. V novém skaut-
ském roce po prázdninách odstartovala
oddílová  akce  – hra  Havlovická  Stí-
nadla,  motivovaná  knihou  J.  Foglara.
Jeden z podzimních listopadových ví-
kendů  jsme  prožili  na  skautské  chatě
„Junák“ ve Velké Úpě. Na Štědrý den
jsme  přinesli  do  kapličky  na  tradiční
zpívání koled Betlémské světlo, které tak
mohlo doputovat domů do svícnů ob-
čanů  Havlovic  a  být  tak  příjemným
vánočním symbolem a poselstvím. Ve-
doucí  oddílu  spolu  s  vedoucími  ze
Rtyně  stihli  ještě  před  novým  rokem
navštívit  skalní  Junáckou  vyhlídku
v Broumovských stěnách.
V  dalším  roce  plánujeme  pořádat

opět spoustu akcí, pravidelně se scházet

a utvářet pro všechny členy příjemné
prostředí. Někteří z vedoucích se chys-
tají na další vzdělávací kurzy, což je pro
vedení oddílu velmi důležité a jsme rádi,
že tomu tak je.

Za podporu děkujeme obci Havlo-
vice, rodičům našich členů a přátelům
skautingu, kteří nám fandí.

Za 3. skautský oddíl Medvědi Havlovice
Ondřej Paták

Hraní her při Igelitiádě

Junáci v Krkonoších

Při skládání skautského slibu na letním táboře

3. SKAUTSKÝ ODDÍL „MEDVĚDI HAVLOVICE“ V ROCE 2018



Vážení čtenáři,
rok 2018 se do dějin nejen těch ry-

bářských zapíše jako velmi suchý a na
dešťové srážky velmi skromný. Když už
to vypadalo, že začne konečně pršet, tak
se bouřkové mraky v Havlovicích sto-
čily na poslední chvíli někam jinam. Pro
rybáře hospodařící na rybnících je déšť
hodně  důležitý.  Jednak  zásobuje  čer-
stvou vodou přítoky k vodním plochám
a také sráží vodní řasy z hladiny. To při-
náší  rybám  kyslík,  potřebný  k  přežití
především na stojatých vodách.
Naše organizace v loňském roce tento

problém řešit nemusela. Rybník „Jindra“
v Havlovicích je největší z 10 rybníků
a  komor,  na  kterých  naše  organizace
hospodaří. Napájen je přivaděčem vody
jednak z řeky Úpy a druhou možností
je Poklekovský potok. Přivaděč vody byl
vybudován našimi  členy  v  roce  1982.
V minulých letech se mezi členy výboru
vedla diskuze, který zdroj a v jaké míře
ho využívat z pohledu na zvýšení pro-
duktivity rybí obsádky. V současné době
jsme se rozhodli pro řeku Úpu a ukázalo
se, že  to bylo správné rozhodnutí. Na
rybníku  se  začal v hojné míře vytírat
kapr obecný, páry candátů tuto varian-
tu  také přivítaly  a  začaly  vyvádět  své
mladé, z řeky k nám připlaval plůdek
tlouště a při výlovu to bylo znát.
Naše členská základna čítala v loňském

roce  celkem  543 členů.  Tento  stav  se
mírně snížil oproti předchozím rokům.
Organizace stále hospodaří na 58 ha

chovných rybníků a 21,5 km chovných
potoků.
V loňském roce naše organizace na-

sadila  do  chovných  rybníků  celkem
2.448 kg rybí obsádky. Sloveno pak bylo
6.014 kg všech druhů ryb. Na výtažníku
„Jindra“ v  Havlovicích  bylo  na  jaře
2018 nasazeno 1.948 kg ryb a při vý-
lovu  13.10.2018  bylo  sloveno celkem
5.523 kg  všech druhů ryb. Což je velmi
dobrý výsledek a náznak, jak pokračo-
vat v letech dalších.
Pokračovali jsme v celoročním pro-

deji ryb, především pstruha duhového.
Veřejnost  se  naučila  kupovat  čerstvé
ryby  a  tak  zájem  o  čerstvou  rybu  je
u nás opravdu vysoký.
Práce na rekonstrukci rybárny a ry-

bochovných  zařízení  rovněž neustaly.
Byl  vybudován  nový  přivaděč  vody,
který jsme nově přizpůsobili třemi od-
dělenými prostory pro zvýšení kapacity
rybochovných zařízení. Při bagrování
zeminy přivaděče v jarním období došlo
k narušení opěrné zdi malého rybníčku.
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STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT

Zimní pohled na rybník  Jindra z balkonu rybárny

Nový přivaděč vody včetně osvětlení

Rekonstrukce části přivaděče vody

Kamenná zeď se musela rozebrat a zno-
vu postavit. Z výběrového řízení vzešla
firma na výměnu oken a dveří hospo-
dářské  budovy. V  letošním  roce  jsme
naplánovali výměnu vstupní brány a ga-
rážových vrat. Dokončíme terénní úpra-
vy kolem sádek a přivaděče. Chtěli by-
chom  také  zahájit  rekonstrukci  dvou
malých sádek. 

Stále větší starosti nám po celý rok
dělají predátoři, kteří škodí na chovných
i sportovních vodách. Volavku popela-
vou a kormorána velkého se nám ales-
poň částečně daří ve spolupráci s čle-
ny MS Barchovan regulovat na základě
povolení k odstřelu, který naše organi-
zace vlastní. V případě vydry říční tento

(dokončení na následující straně)



V  roce  2018  navštěvovalo  kroužky
mladých rybářů 58 dětí ve věku 8–15
let. Děti se scházely se svými vedoucími
jedenkrát za měsíc. V zimních měsících
se  seznámily  se  základy  rybářského
řádu, základy rybářské techniky, rybami
našich vod a vodními organismy. Tyto
znalosti jsou nutné k získání povolenky
k rybolovu.
Mezi atraktivní schůzky patřil celo-

denní květnový lov na rybníku Podháj
se zázemím v chatkách naší organizace.
Místní organizace ČRS, z.s., MO Ha-

vlovice uspořádala mezi mládeží velice
oblíbený  rybářský  tábor.  V  letošním
roce se tato akce konala na soukromém
ryb. revíru ve Vítězné, díky vstřícnosti
majitele p. Dušánka (KS – Fish s.r.o.).
Pobytu se zúčastnilo 17 dětí z našich ry-
bářských kroužků. Tábor byl zaměřený
na lov ryb, šetrné zacházení s úlovkem
při měření, vážení, pouštění úlovku zpět
do revíru a udržování pořádku na lov-
ném místě. V praxi se zde mládež se-
znamovala s lovem ryb na položenou,
plavanou, feedr a další rybářskou tech-
nikou.  Formou  veřejných  rybářských
závodů, které pořádal majitel, si mládež
se zájmem vyzkoušela své dovednosti
v rybařině při těchto závodech.
Po  letních prázdninách  se v měsíci

září již tradičně konaly závody mladých
rybářů z kroužků naší organizace. I přes
nepřízeň počasí se těchto závodů zúčast-
nilo 17 dětí. V říjnu byl pro děti zajíma-
vou podívanou výlov rybníku Jindra.
Na závěr děkuji sponzorům za jejich

podporu a příspěvky pro naši mládež:
Obec Havlovice, Svazek obcí Jestřebí
hory, Jaroslav Řehák – Rybářské po-
třeby Trutnov, Autoslužby MB Vítězná
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nerovný boj prohráváme, jelikož tento
vrcholový predátor je státem celoročně
chráněný. V roce 2018  jsme škody na
rybách,  způsobené  tímto predátorem,
vyčíslili řádově na desítky tisíc korun.
Nezbývá nám jiná volba, než tuto škodu
požadovat po státu a doufat, že do bu-
doucna dojde k povolení regulace stejně
jako tomu je u volavky a kormorána.
V roce 2018 jsme si připomněli 90 let

od vzniku naší organizace. Všem našim
členům jsme zdarma rozdali stolní ka-
lendář, pan Jiří Středa nám natočil me-

ČINNOST MLADÝCH RYBÁŘŮ Z ČRS Z.S. MO HAVLOVICE V ROCE 2018

dailonek naší MO od svého vzniku až
po současnost. Rybářský večer podpořil
svou účastí známý imitátor Václav Fal-
tus.  Tímto  trojlístkem  jsme  si  připo-
mněli  výročí,  které  naše  organizace
v loňském roce oslavila.
Závěrem bych chtěl touto cestou po-

děkovat za spolupráci členům MS Bar-
chovan, finanční podporu zejména obci
Havlovice, dále městům Úpice a Rtyně
v Podkrkonoší, obcím Hajnice a Velké
Svatoňovice a všem členům naší MO,
kteří aktivně podporují naši rybářskou
organizaci.

Jménem naší organizace přeji všem
především  hodně  zdraví,  trpělivosti
a vzájemné tolerance v roce 2019.
„Chceš-li být šťasten hodinu, tak se

opij. Chceš-li být šťasten tři dny, tak se
ožeň. Chceš-li být šťasten celý život, staň
se rybářem.“ (Ota Pavel)

Petrův zdar
Za ČRS, z.s.,

MO Havlovice
Martin Kult

– Kocléřov, BARO Úpice, Střechy – Vla-
dimír Franc Dvůr Králové n. L., Sezet –
Hajnice, Kovovýroba – Pavel Ficbauer
Hajnice, Jaroslav Kroupa – Autoslužby
Hajnice, Pavel Novotný – autodoprava
Hajnice, KS – Fish s.r.o. rybářské po-
třeby – Jaroměř.
Poděkování patří také všem vedou-

cím  kroužků  a  dobrovolníkům,  kteří

Jeseter ulovený na rybářském táboře mládeže

Rybářský tábor mládeže ve Vítězné

(pokračování z předchozí strany)

...STÁLE JE CO ZLEPŠOVAT

mládeži věnují svůj volný čas a připra-
vují  pro  ně  všechny  akce,  které  se
budeme snažit zajistit a realizovat i v le-
tošním roce 2019.

„Petrův zdar“
za ČRS, z.s.,

MO Havlovice
vedoucí mládeže L. Vojtěch



Rok  2018  v  naší  škole  ubíhal  stan-
dardním tempem. Ve škole a školce pra-
cuje 11 zaměstnanců – p. H. Prokopová,
L. Wernerová, Y. Friebelová, E. Bekrová,
A.  Andršová,  R.  Čápová,  I.  Hejnová,
R. Sobotková, P. Paulusová a já. V létě
odešla do důchodu p. A. Králová a byla
přijata p. M. Kolářová. Ta ukončila pra-
covní poměr koncem listopadu a na její
místo  přišla  paní  L.  Térová.  Na  jaře
a  před Vánoci  zastupovala  za  nemoc
p. V. Páslerová, které se u nás moc líbilo.
Výuka ve škole probíhá podle vzdělá-

vacího plánu Naše škola, podle RVP pro
základní  vzdělávání. V  červnu  odešlo
10 dětí ze 4. ročníku a přišlo 6 dětí do
1. ročníku. V současné době máme 41 žá-
ků. Družina je otevřena do 15.30 hodin.

V MŠ  je  v  současné  době  43  dětí,
takže je plně využita její kapacita. MŠ je
otevřena od 6.30 do 16.00 hodin.
ZŠ a MŠ pořádá, spolupořádá nebo se

účastní během roku těchto kulturních
a sportovních akcí. V lednu jezdíme na
lyžařskou školu v areálu Bret v Žacléři.
Na  jaře  absolvujeme  plavecký  výcvik
v Trutnově. Organizujeme masopustní
pochod a dětský karneval. Účastníme se
výtvarné soutěže ZŠ bří Čapků, soutěže
Požární ochrana očima dětí a taneční
akademie v Úpici. Vynášíme smrťačku.
V rámci Dne Země čistíme Havlovice
od odpadků. Pro děti a rodiče připravují
paní  učitelky  čarodějnický  pochod.
Spolupořádáme Zdravotnický víceboj –
okrskové  kolo  a  děti  se  pravidelně
účastní i okresního kola. Pro maminky
a  seniory  jsme  připravili  vystoupení
v tělocvičně školy. Tradiční akcí je i Hav-
lovická olympiáda a soutěž ve vybíjené
pro ZŠ Batňovice a Velké Svatoňovice.
V červnu vyrážíme na dopravní hřiště
v Náchodě. Vloni jsme byli na školním
výletě v České Skalici a Josefově. V čer-
vnu jsme se rozloučili se čtvrťáky spo-
lečně  s  panem  starostou  v  kulturním
domě. Každou  středu  se  děti  scházejí
v kroužku Šikovné ručičky. Stalo se již
pravidlem, že jedenkrát za měsíc mají
děti z 3. a 4. ročníku kroužek keramiky.
Příležitostně  navštěvujeme  divadelní
představení v Úpici a někdy za námi při-
jedou loutkoherci přímo k nám do ško-
ly. Na podzim běháme Běh spadaným
listím. Po výlovu využíváme možnost
navštívit areál ČRS a rybník Jindra. Při
té příležitosti nám p. Paulus ukáže pilu
v Havlovicích. Od listopadu do března
každou středu odpoledne navštěvujeme
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Návštěva obecní knihovny

Hasiči nám ukázali svoji techniku

Na Den Země dětí sbírají odpadky

(dokončení na následující straně)



saunu.  Jedenkrát  ročně  se  podíváme
do místní knihovny. Ve středu 5. pro-
since za námi přišel Mikuláš s andělem
a čerty. Před Vánoci jsme opět připravili
divadelní představení pro děti z okol-
ních škol a školek a hlavně pro rodiče
a příbuzné, které se tentokrát jmenovalo
Školní rok v Havlovicích.
A teď vám přiblížím tři akce.
V první letní den jsme se vydali na

školní výlet. Nejprve jsme navštívili sta-

rou školu v České Skalici, kam chodila
Barunka  Panklová.  Žáci  v  dobových
kostýmech  s  panem učitelem  ze  sou-
boru  Barunka  nám  předvedli,  jak  to
dříve ve škole chodilo. Naše děti by už
nechtěly klečet na hrachu. Pak jsme si
prohlédli  Muzeum  Boženy  Němcové.
Zde jsme se dozvěděli zajímavosti ze ži-
vota naší slavné spisovatelky, něco o tex-
tilním  průmyslu,  viděli  jsme  obrazy
úpické malířky J. Winterové-Mezerové
a sestoupili jsme do tvrze. Potom jsme

přejeli do Josefova, kde pro nás průvod-
kyně připravily zajímavou hru o poklad
s  prohlídkou  podzemí.  Výlet  se  nám
líbil, obohatili jsme si své znalosti z vlas-
tivědy  a  ze  čtení.  Stihli  jsme  se  vrátit
akorát před deštěm.
V pondělí 8. října se všichni školáci

společně vypravili na náš hrad Vízm-
burk. Cestou jsme si ukazovali zajímavá
místa. Na hradě nás přivítal pan Baudyš.
Po svačině nám poutavě vyprávěl o his-
torii  hradu  a  u  šatlavy  nám  ukázal
mučicí  nástroje.  Děti  se  rozdělily  do
6 družstev a plnily úkoly – střelba z ku-
še, dřevěná skládanka, hod na věžičku,
bludiště, rytířský souboj, poznávání hub,
postřehový závod podle fáborků v okolí
hradu a samozřejmě kvíz o hradu a ne-
dalekém lomu. Všechny děti dostaly li-
monádu,  lízátko  a  sladkost  za  snahu.
Členové  vítězného  družstva  – Jenda,
Maruška, Martin, Barča, Adélka a Kris-
týna dostali odměnu druhý den ve škole
při  hodnocení  výletu.  Všem  se  nám
pondělní putování líbilo!
V pátek  14.  prosince  se  vydali  žáci

z  celé  školy  spolu  s  nejstaršími  škol-
káčky na výlet do Potštejna. Na zámku
jsme  si  prošli  s  Barunkou  a  andělem
Arielem cestu do Betléma za Ježíškem,
Marií a Josefem. Putovali jsme z Barun-
činy chaloupky, lesem, přes hory, do Na-
zaretu,  kolem  tří  králů,  přes  tržiště
v Jeruzalémě až do Betléma. Zde jsme
narozenému Ježíškovi zazpívali koledu
Narodil se Kristus Pán. Potom jsme se
ohřáli a posilnili v zámecké cukrárně,
prohlédli  vánoční  světelnou  výstavu
a velký zámecký Betlém. Děti si mohly
koupit  vánoční  dáreček  a  dostaly  vy-
střihovánku. Na zpáteční cestě jsme se
ještě  vyfotili  s  hradem,  který  je  teď
v zimě uzavřen.

V létě byl vyměněn ve školní jídelně
kotel za 60 tisíc Kč. Byla vyměněna pod-
lahová krytina v ředitelně a zakoupen
nábytek v ceně celkem 80 tisíc Kč. Před
koncem roku jsme zakoupili nové po-
stýlky do MŠ za 60 tisíc Kč. V létě roz-
šířila  firma  Zelinka  vjezd  k  jídelně
a opravila zídku směrem od hřiště. Akci
hradila obec. V roce 2019 budeme opra-
vovat koupelnu a WC v MŠ. Chceme za-
koupit nové židle do jídelny.

Závěrem  děkuji  obci  Havlovice  za
příkladnou spolupráci a podporu.

Mgr. Jaroslav Balcar
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Divadelní představení Školní rok v Havlovicích v kulturním domě

Vítězné družstvo ve vybíjené – Havlovická olympiáda

Návštěva Mikuláše s čerty a andělem

(pokračování z předchozí strany)



LEDEN… první měsíc roku 2018 se nesl ve znamení zimy,
zimních sportů, návštěv u krmelců, povídání o rozdělení času,
o pojmech nemoc a zdraví. Ke zdraví dětí výrazně přispívá
i pohyb a otužování. A takhle se nám to jednu středu spojilo:
bobování + saunování = radost a pohoda!

ÚNOR… to bylo téma: „Tajemství vody“, lyžařský výcvik, ale
hlavně Masopust s odpolední akcí pro školu a veřejnost…

BŘEZEN… návštěva úpického divadla a zhlédnutí Taneční
akademie žáků ZUŠ, povídání o jaru, nedělní Vynášení Zimy
ze vsi, velikonoční tvoření, výroba líta, pletení pomlázek, ko-
leda děvčat i chlapců…

DUBEN… poznávání stromů, květin, zvířat a jejich mláďat,
ochrana přírody, třídění odpadků, a to nejen na Den Země,
neboť: „Co se v mládí naučíš…“. A děti to dělají rády, pokud
mají příklady okolo sebe. Stejně rády si však  také koncem
dubna zahrají na čarodějnice a kouzelníky… 

KVĚTEN… zápis nových dětí na začátku května zaplnil naši
školku do posledního místa, a to nás velmi těší. Ten letošní
zápis  (pro  školní  rok  2019/2020)  se  bude  konat  ve  dnech
2. a 3. 5. 2019. 
Den maminek, vystoupení dětí z MŠ Batňovice – „Indiánská
školka“, vystoupení našich nejstarších dětí na úpickém náměstí
při Majálesu – „Zpívat jako déšť“, návštěva žáků a učitelů ZUŠ
Úpice v naší školce, odpolední veřejné vystoupení na libňa-
tovském hřišti v rámci sdružení SULIHARA „Sluníčko 2018“

s podtitulem „Na vodě“, Dětský den v tělocvičně ZŠ Bří Čapků
Úpice, pravidelné páteční Lesní školky, logopedie, keramika,
účast ve výtvarných soutěžích – to je přehled bohatého pro-
gramu v máji.
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ČERVEN…„… o hodně jsi přišel, že jsi s námi nebyl!“, protože
se nám vdávala naše paní učitelka Adélka…

… a vystupovali jsme také na oslavách 70. výročí vzniku MŠ
Suchovršice, byli jsme se SULIHAROU na výletě v ekologic-
kém středisku Horní Maršov, se studenty úpického gymnázia
jsme zakončili projekt „Tajemství studánek“, výlet nás zavedl
do Baldova světa v Mladých Bukách, v Náchodě jsme se pro-
jeli na dopravním hřišti, povídali jsme si o životě na vsi i ve
městě, o povoláních, dopravě, brodili se v řece, loučili se s na-
šimi předškoláky… 

Na konci školního roku nás však čekalo také jedno smutné
loučení. A to s „naší Andělkou“. Paní Anděla Králová u nás ve
škole pracovala jako školnice více jak deset let. Poctivě, s lá-
skou k lidem, k dětem, s moudrostí a šikovností sobě vlastní.
Co dodat: „Děkujeme moc, Andělko!“

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC… 
13 předškoláků, 30 mladších dětí, učitelský sbor beze změn,
školnice Majka Kolářová a od prosince Lenka Térová. Stejný
vzdělávací program, běžný chod školky v rámci režimu dne
a  také  zajímavé  akce  jako například: Dýňácký  den,  oslavy

vzniku republiky, beseda s policistou, návštěva z nebe a pekla,
velké vánoční vystoupení,

výlet do Potštejna, společné setkání bývalých a současných za-
městnanců školy.

Děkujeme všem za pomoc a spolupráci v roce 2018. Do dal-
ších dní si přejme navzájem jen to nejlepší – pevné zdraví,
kapku toho lidského štěstí, pohodu a klid… 
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Poplatek za odvoz a  likvidaci do-
movního odpadu do 28. 2. 2019

Poplatek za kabelovou  televizi do
31. 3. 2019

Poplatek ze psa do 31. 3. 2019

Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu  za  období  1.  7.  2018  –
30. 6. 2019 do 31. 7. 2019

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. 2018 – 30. 6. 2019 je stanovena na 18,– Kč/m3.
Platba se provádí do  31. 7. 2019.
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 2019 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 prokážou, 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 2019
byl stanoven na 1 500,– Kč.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2019





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 2019 

datum název akce kontaktní osoba telefon 
5. 1.  Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice Dvořáček P. 603558845
19. 1. Úpský pohár Tohola M. 737141504
2. 2. Ples jezdců, chovatelů a přátel koní Prouzová J. 736765220
9. 2. Volejbalový Valentýnský turnaj v KD Havlovice Prokop M. 724761300
únor Havlovický masopust Balcar J. 777005790
23. 2. 12. ročník Česko-slovenský košt slivovic Mencl Z. 774854079
2. 3. Myslivecký ples Kalužný O. 736136779
9. 3. Hasičský bál Dvořáček M. 732266215
16. 3. Rybářský společenský večer Kult M.  731552503
7. 4. Vynášení Smrťačky Balcar J. 777005790
9. 4. Zápis do ZŠ Balcar J. 777005790
14. 4. 1. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
18.–19. 4 Přebor KHK mládeže do 20 let v šachu Bydelský T. 606035370
30. 4. Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod Dvořáček M. 732266215
květen – říjen Havlovická Tropical liga a senior liga (malý fotbal) Kocián J. 777583602
2.–3. 5. Zápis do MŠ Friebelová Y. 774283123
4. 5. Otvírání sezóny na hradě Vízmburk Balcar J. 777005790
11. 5. 30. ročník Pochod Václavice–Havlovice Balcar J. 777005790
12. 5. 2. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
19. 5. Májový streetball Nývltová P. 702014003
25. 5. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Dufek J., Kulda R. 731262722, 734121756
25. 5.  Úpění – nově – sportovní areál –Náchodec Andrš A. 606037889
26. 5. Oslava 100. výročí vzniku samostatné TJ Sokol Balcar J. 777005790
26. 5. Dětský den ve sportovním areálu Dvořáčková M. 739089561
1. 6. Mistrovství Havlovic v sečení trávy kosou Kopecký J. 775175330
8. 6. Volejbalový turnaj Prokop M. 724761300
8. 6. Dětský den na Vízmburku Balcar J. 777005790
9. 6. 3. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
červen 9. r. ligového poháru pro hráče HTL Kocián J. 777583602
20.–23. 6. Rybářský tábor mládeže do 15 let – Vítězná Vojtěch L. 602181539
22.–23. 6. 42. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola M. 737141504
30.–5. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
7.–12. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
14. 7. 4. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
14.–19. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
20. 7. Vozatajské odpoledne Prouzová J. 736765220
20. 7. Benátská noc a divadelní představení Kopecký J. 775175330
červenec Koncert starodávné hudby Baudyš M. 777083583
3. 8. HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Tohola M. 737141504
10. 8. Letní běh na běžkách Andrš A. 606037889
11. 8. 5. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
15. 8. Vystoupení folklorního souboru  Šrámek P. 605384544
srpen Divadelní představení  Baudyš M. 777083583
24. 8. Beachvolejbalový turnaj Prokop M. 724761300
31. 8.  SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let) Tohola M. 737141504
5. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola M. 737141504
7. 9. 11. Vízmburské slavnosti – Vízmburk Balcar J. 777005790
7. 9. Rybářské závody mládeže do 15 let Vojtěch L. 602181539
8. 9. 6. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
9. 9. Žákovský turnaj v malém fotbalu a sport. Trojboj MAS KJH Kocián J. 777583602
15. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Nývltová P. 702014003
18. 9. 5. r. Žákovského turnaje v malém fotbalu MAS KJH Kocián J. 777583602
21. 9. Okresní kolo ZPV Jansa J. 603470305
28.9. Strašidelný les Andrš A. 606037889
5. 10. Hubertova Jízda Prouzová J. 736765220
5. 10. Východočeské finále v Agility Košek P. 603463720
12. 10.  Výlov rybníka Jindra Kult M.  731552503
13. 10. 7. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
2. 11. Vystoupení pro děti a dospělé v KD Míl V. 604157105
16. 11.  Slavnostní zakončení havlovické ligy v MF – KD Kocián J. 777583602
1. 12.  Rozsvěcení vánočního stromu – park T.G.M. Dvořáček P. 603558845
8. 12. Předvánoční představení dětí z MŠ a ZŠ v KD Balcar J. 777005790
24. 12.  Zpívání v kapličce – 14.00 Čepelková L. 733578815
Vánoce Pingpongový turnaj Wernerová L. 721815371
31. 12. Silvestrovský běh Šrámek P. 605384544
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RŮZNÉ

Na obecním úřadě u pana ing. Tomáše
Papeže 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
19. 5. 2019

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
13. 10. 2019

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 Ing. Tomáš Papež
– 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 
9.00 – 11.00 – mateřská škola
13.00 – 15.00 – základní škola
15.00 – 20.30 – společná pro veřejnost

vstupné
děti do 10 let 10,– Kč
děti 11–15 let 25,– Kč
dospělí 70,– Kč
permanentka pro dospělé 600,– Kč (na 10x)

Vítěz HAPO 2018 Švery Team Trutnov

Havlovický sportovní areál uchvátí každého

K vodníkovi v loňském roce přibyla úžasná vyřezávaná lavička


