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Vážení spoluobčané,
opět po roce tady máte vaše noviny. Při jejich tvorbě se snažíme, aby se k vám dostaly
pravdivé a objektivní informace o dění v naší obci. Společně se zástupci našich spolků,
školy i školky a dalších je pro vás připravujeme již po devětadvacáté. 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 2019
Už je to dávno, tuším tak v roce

2007,  co  jsem  v  tomto  úvodním
článku Havlovických novin psal, že
poklidný  život  v  naší  obci  nebyl
ničím narušen. Od té doby jsem si
mnohokrát přál tato slova zopako-
vat, ale vždy bylo něco, co naši obec
vykolejilo. Až rok 2019 ukázal,  že
se  situace  začíná  zvolna  dostávat
do  klidných  vod  naší  řeky  Úpy.
Po podzimních volbách v roce 2018
i „naše opozice“ pochopila, že lidé
chtějí něco úplně jiného. A tak ko-
nečně zbylo více času na práci pro
obec a na řešení  jejích potřeb. Ve
výčtu akcí, realizovaných v loňském
roce  vidíte,  že  se  toho  povedlo
opravdu  hodně.  Asi  nejvíce  si
cením vybudování cyklostezky na
Malé  Straně  podél  řeky  Úpy.  Je
dlouhá necelých 420 m a bezpro-
středně navazuje na náš vyhledá-
vaný  sportovní  areál.  Výrazným
způsobem tak rozšířila počet jeho
nabízených sportovním aktivit. Cy-
klostezka se stala bezpečným mís-
tem  nejen  pro  cyklisty,  bruslaře
i běžce, ale i pro malé děti na odrá-
žedlech a koloběžkách. Už dnes, pár
měsíců od dokončení, zde často ví-
dávám na vycházkách naše děti ze
školky  i množství  dalších  lidí  jen
tak na procházce s kočárkem nebo
se  psem.  Věřím,  že  až  se  okolní
terén zazelená a až budou vybudo-
vána odpočívadla s lavičkami, cy-
klostezka  se  stane  vyhledávaným
místem aktivního i pasívního od-
počinku.
Jsem rád,  že  jsme mohli v  loň-

ském  roce  udělat  radost  i  našim
nejmenším a jejich učitelkám v ma-
teřské škole. Za téměř 600.000 Kč
bylo během letních prázdnin kom-

pletně přebudováno sociální zaří-
zení. V budově naší školy a školky
to  bylo  snad  poslední místo,  kde
zůstávalo vše při starém.
Začátkem prosince loňského ro-

ku  jsme  se  mohli  radovat  z  vý-
sledku  hydrogeologického  prů-
zkumného vrtu, který jsme nechali
vyhloubit  nedaleko  vodojemu  na
Králově  kopci. V  hloubce  cca  45
metrů se podařilo navrtat zvodnělý
kolektor,  který  umožňuje  trvalý
odběr podzemní vody z vrtu dosa-
hující cca 1 l/s. Toto množství od-
povídá zhruba polovině průměrné
současné denní spotřeby celé obce.
Jedná  se  o  významný  zdroj  pitné
vody, který může v případě potřeby
posílit současné zdroje. Pokud vše
půjde podle plánu, bude ještě v le-
tošním  roce  vedle  průzkumného
vrtu vyhlouben další vrt o větším
průměru, do kterého by mohlo být
osazeno ponorné čerpadlo. Po při-
pojení  výtlačného  potrubí  a  jeho
přivedení do nedalekého vodojemu
bude mít naše obec v záloze další
vydatný zdroj kvalitní pitné vody.
Obavy z nedostatku vody z důvodu
dlouhotrvajícího sucha nebo z dů-
vodu  výstavby  dalších  rodinných
domů tak nejsou na místě.

A  povedlo  se  toho  v  loňském
roce mnohem  více. Ale  o  tom  se
dočtete na dalších stránkách našich
novin. Dočtete se zde i o aktivitách
našich spolků. Ty jsou perlou a hna-
cím motorem naší obce. Ročně při-
praví  a  zorganizují  více  jak  čtyři
desítky nejrůznějších sportovních,
kulturních  i  společenských  akcí.
Většinu z nich máme trvale zdoku-
mentovanou  v  reportážích  sou-
kromé  televize  TV  JS.  Reportáže
můžete vyhledat na našich webo-
vých  stránkách  a  průběžně  jsou
k vidění i na obecním kanále naší
kabelové televize. Všem, kteří se za-
pojili  do  práce  v  našich  spolcích,
patří velké poděkování a můj obdiv.
Dělat něco pro druhé, v osobním
volnu  a úplně  zadarmo,  tak  to  se
dnes už jen tak nevidí.
Závěrem mi dovolte, abych touto

cestou  poděkoval  všem,  kteří  se
snaží něco dobrého dělat pro naši
obec. A za sebe i za většinu zastupi-
telů bych chtěl slíbit, že uděláme vše
pro to, aby obec dál vzkvétala, aby
se zde lidem dobře žilo a aby byli
pyšní  na  to,  že  jsou  Havlováci.
A úplně na závěr Vám přeji, aby rok
2020  byl  pro  Vás  klidný,  šťastný
a úspěšný. Ing. Pavel Dvořáček

Stavbu cyklostezky se zájmem sledují naše děti
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Dodavatel  prací:  Hydrotech  SG,  s.r.o.
Praha

8. Nový dopravní automobil pro JSDH
Havlovice

• pro potřeby naší jednotky sboru dob-
rovolných  hasičů  byl  pořízen  nový
dopravní  automobil MERCEDES  –
BENZ SPRINTER 4x4

Celkové náklady: 1.728.727,– Kč 
Z toho dotace z MMR prostřednictvím
MAS Království-Jestřebí hory, o.p.s.:

1.425.000,– Kč
Dodavatel vozidla: KOBIT, s.r.o., Praha

1. Cyklostezka Malá Strana
• cyklostezka  vede  ze  sportovního
areálu podél levého břehu řeky Úpy
k zahradnictví, délka 418,84 m, šířka
3 m, asfaltový povrch

Celkové náklady: 4.000.000,– Kč
Z toho dotace ze SFDI 2.071.518,– Kč
Dodavatel prací: REPARE Trutnov, s.r.o.

2. Cyklostezka dřevěná lávka – ČOV
Úpice

• zajištění zpracování projektové doku-
mentace na cyklostezku vedoucí od
dřevěné lávky podél pravého břehu
řeky Úpy až k ČOV v Úpici, celková
délka 468,9 m, šířka 3 m

Celkové náklady: 340.000,– Kč
Dodavatel prací: DiK Janák, s.r.o. Trutnov

3. Rekonstrukce sociálního zařízení
v mateřské škole

• kompletní  výměna  dlažeb,  obkladů
a všech zařizovacích předmětů, nové
rozvody  vody,  kanalizace  a  elektro,
oprava omítek

Celkové náklady: 585.511,– Kč
Dodavatel stavby: MOVIS Hronov, s.r.o.

4. Nové zastřešené stání pro kontejnery
na tříděný odpad

• u  Kňourků  bylo  vybudováno  nové
zastřešené stání pro 6 ks kontejnerů
na tříděný odpad

Celkové náklady: 296.805,– Kč
Dodavatel prací: Jiří Zelinka, Havlovice,
PK KOVO Petr Kovář, Česká Skalice

5. Nový obecní osobní automobil
• původní  obecní  osobní  automobil
FORD FOCUS Kombi  z  roku 2002
byl nahrazen novým osobním auto-
mobilem ŠKODA RAPID

Celkové náklady: 320.000,– Kč
Dodavatel  vozidla:  AUTOSTYL  a.s.,
Trutnov

6. Výměna vodovodního potrubí za
obecním úřadem

• původní  ocelové  potrubí  hlavního
řádu  od  stodoly  za  obecním  úřa-
dem po č.p. 246 Zimovi bylo v délce
230 m nahrazeno potrubím PE HD
110 mm

Celkové náklady:492.176,– Kč vč. DPH
Dodavatel  prací:  Z&D  Stavby,  s.r.o.
Trutnov

7. Hydrogeologický průzkumný vrt
• na  Králově  kopci  v  těsné  blízkosti
obecního  vodojemu  byl  vyhlouben
hydrogeologický průzkumný vrt pro
posílení zdroje pitné vody obecního
vodovodu

Celkové náklady:177.507,– Kč vč. DPH

Nový zahradní traktůrek na údržbu veřejných prostranství

Opravená autobusová zastávka naproti obecnímu úřadu

Prodloužení asfaltové komunikace za Výsluní

9. Prodloužení asfaltové komunikace
na Výsluní

• stávající asfaltová komunikace na Vý-
sluní byla prodloužena o 175 m až
k č.p. 367

Celkové náklady: 377.708,– Kč
Dodavatel prací: REPARE Trutnov s.r.o.

10. Nové osvětlení jeviště v kulturním domě
• původní reflektory z roku 1981, které
osvětlovaly jeviště v kulturním domě,
byly nahrazeny novými moderními
svítidly

(dokončení na následující straně)
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• oprava betonového mostu ve Vsi
• vybudování  asfaltové  komuni-
kace kolem bytovek

• vybudování  zastřešeného  stání
pro kontejnery na tříděný odpad
na křižovatce u Bejrů

• vybudování  odpočívadel  podél
cyklostezky  na  Malé  Straně
včetně umístění mobiliáře

• drobné  stavební  úpravy  vodo-
jemu na Králově kopci

• výměna  neopravitelných  hy-
drantů na Podhájí

• nákup pozemků pro bytovou vý-
stavbu pod Žďárskými

• demolice  domu  č.p.  59  a  obou
doplňkových staveb, zajištění vy-
tyčení nových stavebních parcel,
zpracování projektové dokumen-
tace na jejich připojení na vodo-
vod, kanalizaci a komunikaci

• vybudování  zastřešeného  stání
vedle hasičské zbrojnice

• výroba  stolního  týdenního  ka-
lendáře na rok 2021

• oprava střechy a požárního vo-
dovodu v kulturním domě

• obnova studánky pod Habřinou

NĚKTERÉ
PLÁNOVANÉ AKCE
V ROCE 2020

Všech 26 smrkových rámů informačních tabulí bylo vyměněno za dubové

V loňském roce došlo k výměně hlavního řádu obecního vodovodu až k Zimovem

V loňském roce bylo zakoupeno nové obecní vozidlo ŠKODA RAPID

Celkové náklady: 110.000,– Kč
Dodavatel  zařízení  včetně  montáže:
Oldřich  Skalický,  Dvůr  Králové  nad
Labem

11. Výměna tabulí poznávacího okruhu
„U nás“

• všech 24 ks původních smrkových ta-
bulí nainstalovaných po obci v roce
2010 bylo vyměněno za tabule nové
dubové

Celkové náklady: 138.000,– Kč
Dodavatel: Zima Josef, Havlovice

12. Nákup nového zahradního traktůrku
• původní  zahradní  traktůrek,  který
používala obec na údržbu zeleně od
roku 2009, byl zdarma převeden do
majetku TJ Sokol Havlovice. Náhra-
dou byl zakoupen traktůrek nový 4x4
od firmy Karsit

Celkové náklady: 135.000,– Kč
Dodavatel: Pavel Borůvka, Havlovice

(pokračování z předchozí strany)
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Hutnění pláně pro cyklostezku

Cyklostezka je ohraničena betonovými obrubníky

Cyklostezka začíná v našem sportovním areálu

CYKLOSTEZKA HAVLOVICE – MALÁ STRANA

Myšlenka  vybudovat  cyklostezku,
která by propojovala náš sportovní areál
se  sportovním  areálem  v  Úpici  na
Spartě, vznikla na podzim roku 2017. Po
předchozím projednání se všemi kom-
petentními orgány a vlastníky pozemků
byla vybrána trasa podél řeky Úpy. Celý
projekt  byl  rozdělen  do  dvou  etap.
V první byla řešena cyklostezka z na-
šeho sportovního areálu směrem k za-
hradnictví, v druhé etapě dojde k vybu-
dování  cyklostezky  od  dřevěné  lávky
k ČOV v Úpici. Cílem tohoto projektu
je  zajištění  větší  bezpečnosti  cyklistů
i pěších a odklonit je z frekventované
komunikace II. třídy z Úpice do Havlo-
vic  a  z  našich  místních  komunikací.
Během  roku  2018  byla  vypracována
projektová  dokumentace,  která  byla
dvakrát konzultována v Praze na Stát-
ním  fondu  dopravní  infrastruktury.
Dále byl proveden geologický průzkum
podloží  a koncem roku 2018 bylo  zí-
skáno stavební povolení. Zároveň byla
podána žádost o poskytnutí finančních
prostředků  na  tuto  stavbu  na  Státní
fond dopravní infrastruktury. V lednu
2019 byl v rámci výběrového řízení vy-
brán dodavatel  stavby firma REPARE
Trutnov  s.r.o.  S  vlastní  stavbou  bylo
započato v září a dokončena byla v lis-
topadu. V současné době probíhá ko-
laudační řízení.
Cyklostezka  je  vedena  na  levém

břehu řeky Úpy podél stávajícího stro-
mořadí.  Její délka  je 418,84 m a šířka
3 m. Povrch je tvořen asfaltovým beto-
nem, který  je z obou stran ohraničen
betonovým chodníkovým obrubníkem,
po  celé  délce  je  jednostranný  příčný
sklon 2,0 %. Po celé trase je nové veřejné
osvětlení, které tvoří 11 ks ocelových žá-
rově zinkovaných stožárů se sadovým
svítidlem – zdroj LED 23,5 W. Celko-
vé náklady na vybudování cyklostezky
včetně projektové dokumentace a včet-
ně vyjmutí  ze  zemědělského půdního
fondu činily 4 miliony korun. Z  toho
2.071.518 Kč bylo uhrazeno z dotace,
kterou jsme nakonec získali ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. V roce
2020 budou dokončeny terénní úpravy
spočívající především v osetí  travním
semenem. Dále budou na 4 místech vy-
budována  odpočívadla  ze  zámkové
dlažby, kde bude nainstalován mobiliář
(lavičky, odpadkové koše, stojan na kola,
interaktivní herní prvky pro děti...).
Pro úplnost je ještě dobré doplnit, že

v roce 2020 bude vydáno stavební po-
volení  na  druhou  etapu  cyklostezky,

která  povede  od dřevěné  lávky podél
pravého  břehu  řeky  Úpy  až  k  ČOV

v Úpici. Její vybudování je plánováno
na rok 2021. Ing. Pavel Dvořáček
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Stávající betonový most byl vybudo-
ván v roce 1963 a slavnostně byl otevřen
14. září 1963. Nahradil původní dřevěný
částečně zastřešený most, který stával na
téměř původním místě. Nový most  je
dvoupolový  se  středovou  podpěrou.
Obě pole jsou složena vždy z 8 ks prefa-
brikátů KA-61  o  výšce  0,6 m  a  délce
12,00 m. Celková šířka mostu je 8,35 m
a délka 35,82 m.
Most má ve velmi špatném stavu pří-

slušenství,  zejména  izolace  mostu  je
nefunkční  a  celou nosnou konstrukcí
zatéká.  Proto  je  nutné  provést  kom-
pletní výměnu mostního příslušenství.
Postupně bude odstraněna původní vo-
zovková  vrstva  včetně  izolace,  říms,
chodníku, zábradlí i spodní vyrovnávací
betonová  deska.  Veškeré  toto  mostní
příslušenství  bude nahrazeno novým,
vyrobeným z kvalitních materiálů, které
zaručí dlouhou životnost mostu. Zatíži-
telnost mostu se nezmění.
Stavbu bude provádět firma M-Stav

CZ s.r.o. Pardubice, která se stala vítě-
zem výběrového řízení. Celkové nákla dy
na rekonstrukci mostu budou 8.000.000,–
Kč. Z toho částkou 4.000.000,– Kč při-
spěl Královéhradecký kraj formou indi-
viduální  dotace.  Stavba  by  měla  být
dokončena nejpozději do konce září. Po
dohodě  s  dodavatelskou  firmou  bylo
rozhodnuto, že stavba bude prováděna
za úplné uzávěrky mostu. Pouze bude
zabezpečen po celou dobu stavby pro-
vizorní přechod pro pěší.
Je  nám  jasné,  že  most  je  jedinou

únosnou spojnicí mezi pravou a levou
částí  obce. Úplná  uzávěrka mostu  po
dobu stavby sebou přinese celou řadu
komplikací, které bude nutné řešit. Na
druhou stranu, rekonstrukcí mostu se
jeho životnost prodlouží o minimálně
50 let a po celou tuto dobu už podobné
komplikace nenastanou. Po dobu uza-
vírky bude i nadále pro osobní automo-
bily průjezdný dřevěný most na horním
konci  obce.  Po  dohodě  s  Dopravním
inspektorátem Policie ČR  v Trutnově
bude  na  začátku  místní  komunikace
(odbočka v Úpici – Sychrov), vedoucí
z Úpice do Havlovic přes Popluž, insta-
lována  dopravní  značka  B11  (zákaz
vjezdu všech motorových vozidel) s do-
datkovou tabulí Dopravní obsluze vjezd
povolen.  Dodržování  tohoto  doprav-
ního omezení bude pravidelně kontro-
lováno  Policií  ČR.  Pro  průjezd
zemědělské, lesní a jiné těžké techniky
bude vyjednán možný průjezd po lesní
cestě přes Barchoviny. Věřím, že všechny

BETONOVÝ MOST VE VSI

Původní částečně zastřešený dřevěný
most byl nahrazen mostem betonovým

Betonový most ve Vsi byl vybudován v roce 1963

Pohled na betonový most ve Vsi, který čeká kompletní oprava

problémy, které v souvislosti  s rekon-
strukcí mostu nastanou, postupně vyře-
šíme a že se pak budeme společně těšit
z pěkného opraveného mostu.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Pavel Dvořáček



O  historii,  současnosti  i  fungování
našeho  obecního  vodovodu  jste  se
mohli v Havlovických novinách v mi-
nulosti  dočíst  již  několikrát. V  tomto
článku Vám přinášíme krátké  shrnutí
a hlavně úplně novou informaci, týka-
jící se hydrogeologického průzkumného
vrtu.
Obecní vodovod byl vybudován své-

pomocí našich občanů v letech 1959–
1962. Jeho vlastníkem a provozovatelem
je nepřetržitě obec Havlovice. Vodovod
je provozován dle Provozního řádu. Ten
současný byl vypracován v roce 2004
a dne 12. 1. 2005 byl schválen Krajskou
hygienickou stanicí Královéhradeckého
kraje.  Povolení  k  provozování  vodo-
vodu pro veřejnou potřebu vydal KÚ
Královéhradeckého kraje dne 17. 6. 2004
a  odpovědným zástupcem určil ing.
Pavla Dvořáčka, starostu obce. Kvalita
vody je průběžně sledována. Dle platné
legislativy nám odběry vzorků a jejich
rozbor dle smlouvy zajišťuje Zdravotní
ústav se sídlem v Ústí nad Labem, pra-
coviště  Trutnov.  Jsou  prováděny  roz-
bory vody mikrobiologické, chemické,
fyzikální i radiologické. Podrobné vý-
sledky  jsou  k  dispozici  na  obecním
úřadě  nebo  na  webových  stránkách
obce. Zjednodušeně lze říci, že voda ob-
sahuje podprůměrné množství dusič-
nanů  (okolo 30 mg/l),  reakce vody  je
alkalická  (pH  7,5–8,0)  a  má  výrazně
zvýšenou  tvrdost,  která  je  způsobena
z převážné části karbonátovým tmelem
hornin suchovršických vrstev a bohu-
slavického souvrství. Tvrdostí vody se
rozumí koncentrace všech vícemocných
kationtů kovů alkalických zemin, v pod-
statě se jedná o sumu vápníku a hořčíku.
Nejčastěji se uvádí v mmol/litr. Tvrdost
vody v obecním vodovodu se pohybuje
okolo 2,56 mmol/l. To znamená, že naše
voda je tvrdá.
Zdroj pitné vody, kterou je zásobován

obecní vodovod, se nachází v Muchově,
v údolí po obou březích potoka Mar-
šovka. Je to na samé hranici se sousední
obcí Libňatov. Prameniště tvoří 4 pra-
menné jímky, ze kterých vyvěrá pitná
voda. Ta  je  samospádem svedena po-
trubím do čerpací stanice v Muchově.
Odtud je voda čerpána do vodojemu na
Králově kopci a dále pak je samospá-
dem rozvedena po celé vesnici. Samotné
prameniště z hlediska právní ochrany
podzemních vod spadá do ochranného
pásma I. a II. stupně. Podle posledního
měření  provedeného  v  roce  2016  je
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OBECNÍ VODOVOD

Čerpací stanice obecního vodovodu v Muchově

Vrtání hydrogeologického průzkumného vrtu na Králově kopci

Zdroj podzemní vody byl navrtán v hloubce cca 45 m(dokončení na následující straně)



minimální  vydatnost prameniště 3,5–
5,5 l/s, což odpovídá 300–475 m3/den.
Současná denní spotřeba značně kolísá
a to hlavně v závislosti na ročním ob-
dobí a na teplotě vzduchu a pohybuje se
od 150 do 300 m3/den (roční průměr
2,2 l/s).
Provoz vodovodu je nepřetržitě 24 ho-

din denně monitorován. V případě čer-
pací stanice Muchov je to zařízení, které
hlásí  poruchu  čerpadla  a  nedostatek
vody  v  akumulační  jímce. Porucha  je
hlášena pomocí SMS do mobilních te-
lefonů 3 osobám. V případě vodojemu
je to zařízení, které snímá výšku hladiny
vody. Pokud poklesne pod přípustnou
hranici, opět je vyslána SMS. Od roku
2016  je navíc ve vodojemu nainstalo-
váno zařízení, které nepřetržitě snímá
průtok  vody  přes  měřící  vodoměr.
Výsledky  jsou  předávány  na  webový
prohlížeč dat. Tam jsou údaje zazname-
návány a automaticky zpracovávány do
tabulek  a  grafů. Po přihlášení na we-
bový prohlížeč získáváme ucelený sou-
bor informací s intervalem 10 minut.
Po tomto výčtu těch nejzákladnějších

údajů se dostáváme k nové informaci,
týkající se zásobování obyvatel pitnou
vodou. Vzhledem k dlouhodobým sráž-
kovým deficitům, projevujícím se v po-
sledních  letech  na  území  celé  naší
republiky, rozhodla rada obce, že bude
proveden  hydrogeologický  průzkum.
Jeho cílem je zajištění dalšího doplňko-
vého jímacího objektu, který by sloužil
jako posilující, popř. záložní zdroj pitné
vody pro potřeby obecního vodovodu.
Jako zpracovatel projektu průzkumných
prací  byl  vybrán  hydrogeolog  RNDr.
Martin  Blecha.  Po  vzájemné  dohodě
a vzhledem ke snadnému napojení na
stávající  vodárenskou  soustavu  bylo
rozhodnuto,  že  nedaleko  vodojemu
bude vyhlouben průzkumný hydrogeo-
logický vrt.
Po získání všech potřebných povolení

byly  vrtné  práce  zahájeny  2.  prosin-
ce 2019. Byl vyhlouben vrt o průměru
125  mm  a  hloubce  80  metrů.  Vrtné
práce  byly  ukončeny  4.  prosince.  Bě-
hem  hloubení  vrtu  došlo  k  zastižení
výrazných  přítoků  podzemní  vody
v hloubce okolo 40 m. Bezprostředně po
ukončení vrtných a vystrojovacích prací
byla ve vrtu provedena krátkodobá čer-
pací zkouška v délce 4,5 dne a následně
stoupací zkouška v délce 24 hodin. Z vý-
sledků obou zkoušek vyplývá, že navr-
taný zvodnělý kolektor umožňuje trva-

lý odběr podzemní vody z vrtu dosahu-
jící cca 1 l/s. Toto množství odpovídá
zhruba polovině průměrné současné
denní spotřeby celé obce. Současně
s vydatností podzemní vody byla pro-
věřena i její kvalita. Z provedených la-
boratorních analýz vyplývá, že u všech
sledovaných  fyzikálních,  chemických,
mikrobiologických i biologických para-
metrů splňuje voda limity pro pitnou
vodu stanovené Vyhláškou č. 252/2004
Sb. Z výsledků provedených průzkum-
ných prací vyplývá, že v místě vrtu jsou
hydrogeologické poměry příznivé pro
vybudování doplňkového jímacího ob-
jektu (charakteru vrtané studny), který
by sloužil jako posilující, popř. záložní
zdroj pitné vody pro potřebu veřejného
vodovodu Havlovice. Všechny tyto in-
formace jsou podrobně popsány v závě-
rečné zprávě, kterou vyhotovil RNDr.
Martin Blecha. Tím skončila první etapa
hydrogeologického průzkumu.
V  současné  době  se  již  pracuje  na

druhé etapě. Jejím cílem je zpracování
projektu hydrogeologického průzkumu
v souladu s platnou legislativou, na zá-
kladě kterého by se mohl v těsné blíz-
kosti prvního vrtu vyvrtat další vrt již
o větším průměru min. 254 mm. Pokud
by  i  tento  vykázal  pozitivní  výsledky
jako vrt první, byl by využit jako jímací
objekt pro potřeby obecního vodovodu.
Do vrtu by bylo osazeno ponorné čer-
padlo  se  sacím košem a výtlačné po-
trubí  by  bylo  přivedeno  přímo  do
vodojemu. Na realizaci celé druhé etapy
je možné získat dotaci z Ministerstva ži-
votního prostředí, která by mohla po-
krýt až 70 % celkových nákladů.
Věřím, že po přečtení tohoto článku

jste  dospěli  k  názoru,  že  v  současné
době je kapacita pramenných jímek do-
statečná, neboť až dvojnásobně překra-
čuje  potřeby  obce.  Hydrogeologické
práce se provádějí s výhledem do bu-
doucna  s  tím,  že pokud budou  suché
roky  i  nadále  přetrvávat  a  pokud  by
došlo ke snížení vydatnosti pramenných
jímek, budeme mít v záloze hlubinný vrt
s dostatečnou kapacitou.

Ing. Pavel Dvořáček
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(pokračování z předchozí strany) Na Obecním úřadě v Havlovicích byla
od  prosince  2009  zprovozněna  nová
služba pro občany. Byl zde spuštěn pro-
voz terminálu Czech POINT (Český Po-
dací  Ověřovací  Informační  Národní
Terminál). 
Můžete zde získat ověřené výstupy z in-
formačních  systémů  veřejné  správy
(ISVS), a to z:

Katastru nemovitostí – výpis listu vlast-
nictví,

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

Živnostenského rejstříku

Rejstříku trestů

Výpis z bodového hodnocení řidiče

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

POPLATEK

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

* Registr živnostenského podnikání
15 Kč za každou i započatou stránku

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

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

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

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

CZECH POINT
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NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

V obci je zaveden paušální poplatek za
odvoz a likvidaci domovního odpadu.
Jeho výše je pro rok 2020 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 2020 bude domovní odpad
odvážet firma Transport Trutnov. Svozo-
vým dnem je úterý. V letošním roce je,
z rozhodnutí rady obce, odpad odvážen
celoročně 1x za dva týdny. Odpad Vám
bude odvážen z vlastních popelnic nebo
uložený 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 7 místech 35 kusů kontejnerů. Z toho
6 ks na  sklo, 12 ks na papír, 16 ks na
plasty a 1 ks na železo. Plasty jsou od-
váženy 1x týdně vždy v pondělí, papír
1x týdně vždy ve čtvrtek, sklo podle po-
třeby. Zaráží nás přístup některých ob-
čanů, kteří si z  prostoru kolem
kontejnerů dělají černou skládku. Vy-
hodí tam to, co se jim doma nehodí, ale
hlavně to, co do kontejnerů vůbec ne-

patří. Objevují se tam pneumatiky,
stará umyvadla, linoleum…. Co k tomu
dodat!!!!
Od 1. 1. 2014 se naše obec zapojila do

celorepublikového systému Autorizované
obalové společnosti EKO-KOM a.s. Ta
buduje pro firmy, obce a města efektní
systém odděleného sběru využitelných
složek komunálních a obalových odpadů.
Po vytřídění zajišťuje, aby byly využity
jako druhotná surovina nebo případně
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 149.834,– Kč. Tím byly pokryty
náklady vynaložené na sběr a odvoz tří-
děného odpadu a i objemného a nebez-
pečného.

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  2019  činily  náklady na  odvoz
a uložení odpadu 5.682,– 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. Za rok 2019 bylo
z  kontejnerů  odvezeno  4.619  kg  tex-
tilu.Textil, oděvy a obuv jsou odváženy
na třídicí linku a odtud putují k dalšímu
využití neziskovým a charitativním or-
ganizacím, jako jsou např. ADRA, Stře-
disko  SOS  pro  vzájemnou  pomoc
občanům či CHARITA Nový Jičín. Za
to, že obec umožnila umístit firmě Tex-
tilEco, 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, které si občané zakoupí na obec-
ním úřadě za 200,– Kč/ks. Bioodpad
uložený v jiných vacích nebude vyve-
zen. Každý vak si jeho majitel nesmaza-
telně  označí  popisným  číslem  domu
nebo evidenčním číslem chaty tak, aby
nemohlo dojít k záměně. Jedná se o vý-
robek JUTY Dvůr Králové nad Labem
o rozměrech 80x80x80 cm a nosnosti
750 kg. Naplněný vak si každý umístí
před dům nebo do míst, kam staví po-
pelnici  k  odvozu.  Bioodpad  se  bude

(dokončení na následující straně)
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i letos odvážet od počátku dubna každý
týden, vždy 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 do kompostárny firmy Transport
do  Trutnova-Bohuslavic.  Sem  bylo
v loňském roce odvezeno 72,7 tun, za
které  jsme  zaplatili  včetně  dopravy
61.480,– Kč. Celkem za svoz a likvidaci
zeleného  odpadu  v  obci  bylo
v  roce  2019  zaplaceno  84.850,– 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 7,28 tun odpadu a obec za jeho
odvoz a uložení zaplatila 18.053,– 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
budou v určený den rozmístěny kontej-

...NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI

Skládka bioodpadu svezeného z naší obce v průběhu loňského roku

Nové zastřešené stání pro kontejnery na tříděný odpad u Kňourků

(pokračování z předchozí strany)

Přehled odpadů vytříděných v roce 2019

Druh množství zaplaceno
odpadu v tunách v Kč
Směsný komunál. odpad 199,49 494.921,–
Plasty 14,21 43.960,–
Sklo 16,47 28.950,–
Papír 15,33 28.950,–
Bioodpad 72,66 84.850,–
Barvy, pneumatiky… 1,10 5.682,–
Objemný odpad 7,28 18.053,–
Železo 8,02 3.500,–
Použité oděvy 4,62 0,–

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

Tradiční jarní svoz velkoobjemového odpadu



1.  ledna  2020  bylo  nedaleko  naší
školy uvedeno do provozu stacionární
měřicí zařízení, které bude nepřetržitě
24 hodin denně po dobu jednoho roku
měřit  znečištění  ovzduší  v  naší  obci.
Jedná se o vzorkovač Leckel SEQ, který
sem  umístil  Český  hydrometeorolo-
gický ústav Praha (ČHMÚ). ČHMÚ na
své náklady zajistí odbornou instalaci,
funkčnost po celou dobu provozu a la-
boratorní  vyhodnocení  vzorků.  Obec
hradí náklady za spotřebovanou elek-
trickou energii.
Zařízení bude měřit rychlost a směr

větru, 24hodinové koncentrace benzo-
[a]pyrenu a suspendované částice PM
10. Benzo[a]pyren je legislativním zá-
stupcem polycyklických aromatických
uhlovodíků  (PAH).  Přírodní  hladina
benzo[a]pyrenu je téměř nulová. Je pro-
duktem  nedokonalého  spalování  při
teplotách zhruba 300 až 600 °C. Proto
jeho nejvýznamějším zdrojem (97,3 %)
je spalování pevných paliv v kotlích niž-
ších  výkonů,  které  slouží  především
k vytápění domácností. Bylo prokázáno,
že  benzo[a]pyren  má  karcinogenní
účinky.
Toto měření ovzduší navazuje na mě-

ření, které probíhalo v naší obci od září
2002 do září 2003. Měření tehdy provedl
Státní zdravotní ústav Praha a výsledky
byly až alarmující. Bylo prokázáno, že
lidé spalují nekvalitní uhlí v zastaralých
kotlích a navíc v nich spalují i domovní
odpad (zejména PET lahve, další plasty,
papíry  a  dokonce  krabice  od  mléka
a džusů). Sami sobě jsme si tehdy vy-

pouštěli do ovzduší velké množství ben-
zo[a]pyrenu a dalších škodlivých látek.
Od té doby ušla naše vesnice dlouhý kus
cesty a změnilo se toho opravdu mnoho.
Nejvíce se, dle mého, změnilo samotné
myšlení  lidí. Naprostá  většina pocho-
pila,  že  kvalitní  a  zdravé ovzduší je
prioritou číslo 1. Lidé se především na-
učili třídit odpad. V obci je dnes již 7
sběrných míst  s nádobami na  tříděný
odpad. Dále v obci výrazně ubylo sta-
rých nevyhovujících kotlů na pevná pa-
liva.  Byly  nahrazeny,  a  to  i  díky
Kotlíkové dotaci, novými zplynujícími
kotli na uhlí nebo na peletky a přede-
vším tepelnými čerpadly. Spousta domů

HAVLOVICKÉ NOVINY10

MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V OBCI

Nedaleko školy byla umístěna stacionární
měřicí stanice

Podzim na Podhájí

přešla na vytápění dřevem. Výměnu sta-
rých kotlů finančně podporuje  i naše
obec.  Z  rozhodnutí  rady  obce  obdrží
každý úspěšný žadatel v Kotlíkové do-
taci od obce částku 5.000 Kč. Jedná se o
dar za přispění ke zlepšení kvality ovz-
duší.
Věřím,  že  výsledky nového měření,

které nám budou dány k dispozici  až
v polovině roku 2021, potvrdí, že naše
obec kráčí správným směrem. Na dru-
hou stranu si myslím, že je stále co zlep-
šovat,  a  že  i  v  naší  obci  se  najdou
občané, kteří by si tento článek měli pře-
číst alespoň dvakrát.

Ing. Pavel Dvořáček

Nový dům manželů Říhových
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V  roce  2019  náš  spolek  uspořádal
další, již 12. ročník Česko-slovenského
koštu domácích pálenek a likérů. Již tra-
dičně se zde degustovalo veliké množ-
ství různých druhů těchto amatérských
produktů. Opět se nám povedlo posu-
nout hranici nasbíraných vzorků. Sešlo
se  jich na 730 z celých Čech, Moravy,
Slezska a Slovenska.
Celý  průběh  koštu  provázela  cim-

bálová muzika  z  Červeného  Kostelce
a  skupina Klapeto z Náchoda. Hlavní
kulturní vložkou bylo vystoupení folk-
lorního souboru Limbora. V několika
pásmech  předvedli  slovenský  folklor.
Další kulturní program koštu byl v režii
tanečního uskupení „Boubelky z Mezi-
lečí“. Tato děvčata zralého věku před-
vedla vystoupení hodné obdivu!
Z ohlasů musíme konstatovat, že se

tato  akce  hluboko  zakořenila  do  kul-
turně aktivní obce a hojnost návštěv-
níků  i  vystavujících  se  rok  od  roku
navyšuje. Snad tomu trochu napomáhají
i zvěřinové hody, které tuto akci dopro-
vázejí a jsou pravidelně vyjedeny.
Na  letošní  rok  2020  připravujeme

13. Česko-slovenský košt, kam budeme
směřovat  naši  náklonnost  k  folkloru.
Bude se konat 22. 2. 2020 od 12.00 hod.
v kulturním domě v Havlovicích. V sou-
časné  době  jsme  v  jednání  se  dvěma
soubory  – jeden  je  z  jižní  Moravy
a druhý reprezentuje skotskou tradiční
hudbu. Vystoupení dudáků a bubeníků
včetně tradičních krojů by byl jistě záži-
tek. 
Za  Spolek přátel  českého  a morav-

ského folkloru všem příznivcům za loň-
ský rok děkuje a na setkání se těší

předseda spolku
Zdeněk Mencl

SPOLEK PŘÁTEL ČESKÉHO A MORAVSKÉHO FOLKLÓRU

„Boubelky z Mezilečí“ při svém tanečním vystoupení

Hlavní kulturní vložkou bylo vystoupení folklorního souboru Limbora ze Slovenska

Havlovický vodník s hlavními pořadateli koštu
Pálenky a likéry jsou připraveny na ochut-
návku
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fiční  koncert  skupiny Chvíle. Výtěžek
z tohoto koncertu ve výši 6 000,– Kč byl
poskytnut na účet  této nadace. Škoda
jen, že tato hronovská skupina s vyni-
kající zpěvačkou je u nás málo známá,
tak se sál zcela nenaplnil.

DIVADELNÍ AMATÉRSKÝ KLUB HAVLOVICE

Za  rokem 2019  se  nadobro  zavřela
opona. Nechme si ale malou skulinku
a nahlédněme na jeviště havlovického
divadla v minulém roce. Prioritou jsou
pro  nás  akce  zaměřené  na  pobavení
místních obyvatel a jejich dětí.
V  roce  2017  a  2018  jsme  pořádali

v kulturním domě vánoční odpoledne
pro děti a večer s divadelním představe-
ním pro dospělé.  Jelikož předvánoční
čas nabízí mnoho podobných akcí, a to
jak  v  Havlovicích,  tak  blízkém  okolí,
rozhodli  jsme  se  v  loňském  roce  pro
změnu. Konec října a začátek listopadu
bývá  situace  opakem  předvánočního
času, proto jsme zvolili téma Halloween.
Zmíněná předvánoční akce se všem lí-
bila, proto  zůstal  scénář odpoledního
a  večerního  programu  podobný.  Sto-
lečky s tvorbou pro děti, dětské předsta-
vení, večerní divadlo a volná zábava. Jen
výzdoba  se  změnila.  Ve  vzduchu  se
vznášeli duchové, z rohů přihlížely dýně
a od stropu na vše dohlížela poletující
čarodějnice.  Přestože  střežila  plný  sál
lidí, brala to s naprostým klidem. Zku-
šenosti již nasbírala při své premiéře na
Pohádkovém  lese,  kterého  se  ráda
zúčastnila společně s dalšími pohádko-
vými postavičkami, které s divadlem do
hájovny k Andymu zavítaly. Dětí  tam
bylo jako smetí, některé se i bály, ale jen
malinko.
Krásné prostředí nad splavem u Man-

dle je pro Benátskou noc jak stvořené.
Divadlo se tam hraje úplně samo. Byla
to již čtvrtá Benátská noc, kterou jsme
se pokusili obohatit divadelním před-
stavením, hrou Dvě minuty. Jen s tou
akustikou je v přírodních podmínkách
potíž, pokusíme se s tím do budoucna
něco udělat. S touto divadelní hrou jsme
hostovali v sousedních vesnicích, v Lib-
ňatově a Malých Svatoňovicích.
Jako každý rok jsme se zúčastnili Dět-

ského dne. Rozhodli jsme se také pod-
pořit  benefiční  akci  Kuře,  kterou  již
mnoho let pořádá o Velikonocích Česká
televize. Uspořádali  jsme proto bene-

Z představení „Dvě minuty“

Dětské představení na Halloweenu v kulturním domě

Představení „Dvě minuty“ v kulturním domě

Poděkování  si  zaslouží  paní  Lenka
Čepelková a paní Jana Balcarová. Pod
jejich vedením nám v Havlovicích vy-
růstají  naši  následovníci.  Paní Čepel-
ková pro ně napsala pohádku Kačenka

(dokončení na následující straně)



den a přídavkem nastudujeme druhou
hru. Pokud máme přízeň publika, bu-
deme hrát s radostí dál, v Havlovicích
i mimo obec. Začínáme již v únoru di-
vadelní  hrou Dvě minuty  ve Velkých
Svatoňovicích.
Závěrem děkujeme všem, co nám po-

máhají. Obci Havlovice za finanční pří-

spěvek,  rodině Čepelků  za  azyl,  rodi-
čům malých herců, partnerům velkých
herců a všem dalším obětavcům.
Zejména však děkujeme za Vaši pří-

zeň – pro prázdné hlediště se hrát nedá.
Těšíme se na Váš potlesk a smích.

Za DAK Havlovice
Míl Vladimír
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a Barbánek,  kterou hráli  již  čtyřikrát,
a kdo jejich představení viděl, jistě po-
tvrdí, že se jim daří.
Na  tento  rok  připravujeme  vše,  co

jsme spáchali i v minulých letech. Hal-
loween, hru na Benátskou noc, bene-
fiční  koncert,  Pohádkový  les,  Dětský

...DIVADELNÍ AMATÉRSKÝ KLUB HAVLOVICE

(pokračování z předchozí strany)

Není příliš známo, že se malířské po-
čátky Josefa Čapka týkají „našich“ Ha-
vlovic. Zjišťujeme to z Karlova dopisu
sourozencům Josefu a Heleně, nedato-
vaném, ale odeslaném z Hradce Králové
v roce 1904, když Karel navštěvoval ter-
cii gymnázia. „Milý Pečo a Helčo! Pečo,
jásej, protože je profesor moc spokojen. Po-
vídal - »to je ohromný pokrok od dřívěj-
ška, kdy jste mi naposled ukazoval, a já
jsem věru překvapen nad tím – a zvlášť
olejové krajinky musím pochválit, řekněte
mu, ty že jsou dobré«.  Zvlášť se mu líbila
Sluneční Krákorecká, tu cení na první
místo, pak motiv z Havlovic, Na Popluží,
Suché vrby a vůbec všechny olejové vyjma
panoráma z Kobylince. Stíny prý jsou moc
černé a tmavé, málo jaksi průzračné, skoro
černé, kdežto by někdy stačil čistý karmín

– třeba s trochou zeleně –, hněď atd. Zato
jiné olejové krajinky se mu nesmírně lí-
bily.“ (Karel Josefu a Heleně Čapkovým,
in  KČ  Spisy,  Korespondence  1.,  ČS,
Praha 1993 s. 39)
Po  skončení  vrchlabské  tkalcovské

školy  v  létě  roku 1903  (byla dvouletá
s německým jazykem vyučovacím) na-
stoupil Josef Čapek na praxi do úpické
Oberländerovy  textilní  továrny. Práce
ho  neuspokojovala,  byl  hluboce  ne-
šťastný.  Rodinný  plán  byl,  že  si  Josef
zřídí v hronovském mlýně vlastní tkal-
covnu. Mlýn byl po smrti dědečka No-
votného (1900) dán zatím do pronájmu.
Tento  plán  se  naštěstí  neuskutečnil,
Josef neměl nejmenší chuť něco tako-
vého dělat. Po nelehkém „boji“ s rodiči,
i díky sourozencům, a zejména díky zá-

JOSEF ČAPEK MALOVAL V HAVLOVICÍCH

sahu Helenina manžela JUDr. Koželuhy,
nastoupil  na  podzim  roku  1904  na
Uměleckoprůmyslovou školu do Prahy.
Josef  se  tedy nestal „malým továrníč-
kem“,  jak  si  přáli  rodiče  (hlavně  asi
matka), ale významným umělcem.
Obrázky,  zmiňované  v Karlově  do-

pise, vznikly tedy mezi létem 1903 a lé-
tem  1904.  Josef  chodil  malovat  jen
v řídkých chvílích volna, unavený prací
v továrně. Pracovalo se i v sobotu, osmi-
hodinová  pracovní  doba  byla  uzáko-
něna  až  po  první  světové  válce. Těch
volných chvil bylo tedy jistě poskrovnu.
Pouze „v neděli mastil krajinky, plýtvaje
západy slunce, nebeskými úkazy a vše-
mi krásami světa“, píše Bohumír Mráz
v knížce „Josef Čapek“ (Horizont, Praha
1987, s. 13). Posoudit Josefovy obrázky
dával  Karel  zřejmě  svému  profesoru
kreslení na hradeckém gymnáziu, jímž
byl A. Schauer.
Zajímalo mě, zda mohou tyto obrázky

s havlovickými motivy ještě někde být.
Obrátil jsem se proto na vnučku Josefa
Čapka PhDr. Kateřinu Dostálovou. Žije
v jejich (Josefově) půlce dvouvily, kterou
si  bratři  nechali  postavit  v  polovině
20. let. Zřejmě se nezachovaly, jak vy-
plývá  z  její  odpovědi:  „Prohlédla jsem
všechno, co doma máme ze začátku
20. století a na všech obrázcích je někde
podpis Jarmily Pospíšilové, takže jsem to
měla v hlavě správně uložené a omlouvám
se za marné naděje. Dá se asi dost těžko
předpokládat, že by se ty práce někde našly,
kdoví, zda se vrátily k  Josefu Čapkovi,
a i kdyby, tak jestli by se stěhovaly do Pra-
hy a v Praze na vícero adres.“ Jak zachy-
til  na  svých  prvních  obrazech  Josef
Čapek před více než sto lety Havlovice,
Popluží či Krákorku, už neuvidíme. Ale
pro  nás  je  významný  sám  fakt,  že  tu
zřejmě s oblibou maloval, že právě tady
trávil vzácné volné chvíle, odpoutával se
od tvrdé reality těch dnů a byl alespoň
na ty chvíle sám sebou.  Aleš FettersJosef Čapek – archiv Muzea bratří Čapků Malé Svatoňovice
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V  sobotu  10.  srpna  se  na  hájovně
uskutečnil již 9. ročník Letního běhu na
běžkách.  V  uvedený  den  bylo  poš-
mourné počasí a v 15 hod. začalo hustě
pršet. Start byl naplánován na 17. ho-
dinu a kvůli dešti byl ohrožen. Déšť byl
intenzivní. Spousta lidí mi telefonovala,
zda se akce koná a zda by nebylo lepší
akci zrušit nebo přesunout na jiný ter-
mín. S  tím  se však už nedá nic dělat.
Vše je připraveno a počasí neporučíme.
Rozhodl jsem se, že se pojede za kaž-
dého počasí. Sledovali jsme meteoradar
a vyhlídka počasí hovořila jasně: v 17.15
přestane pršet a bude „pouze mžít“. Start
byl přesunut na 17.15 hod. Slejvák pře-
stal, ale stále poprchávalo. Na start se
postavilo 33 borců, kterým vlhko ne-
vadí.  Jako  v  předešlých  letech  hasiči
z  Havlovic  poskytli  pěnu,  která  na
snímcích  fotoaparátů  imituje  sníh.
Závod mohl  začít.  Tradičně  se  běžela
2 kolečka v délce asi 1000 metrů. Hlavní
hodnocení  je  směřováno  samozřejmě
na pestrost a veselost kostýmů, ale navíc
vyhodnocujeme  nejrychlejšího  běžce.
Tím se stal konečně místní Miloš To-
hola,  jenž  byl  v  této  disciplíně  věčně
druhý. Dále vyhodnocujeme nejstaršího
a  nejmladšího  účastníka.  Nejstarším
běžcem  byl  tradičně  Jarda  Teichman
z  Batňovic  (pamatuje  prý  ještě  černé
uhlí,  když bylo  ještě hnědé )  a nej-
mladším Lukáš Soukup Úpice (1 rok).
K poslechu a tanci hrála skupina Tau-

rus (složená částečně z Havlovic a čás-
tečně  ze  Dvora  Králové  nad  Labem).
Účastníci  závodu  i  diváci  se  nakonec
shromáždili v pergole na hájovně, kde
nikomu vlhko a nepříjemné počasí ne-
vadilo. Hudba a veselí pokračovalo do
pozdních hodin a všichni si akci nako-
nec příjemně užili.
Statistika: 33 běžců, 21 kostýmů.
1. místo: Lehké děvy
(Zdeněk Kraus, Jan Kraus – Havlovice)
2. místo: Béda Trávníček a slunečnice
(manželé Honzerovi – Havlovice)
3. místo: Vesničko má středisková
(hasiči Úpice)
Letos plánujeme  již 10.  ročník Let-

ního běhu na běžkách, který se usku-
teční v sobotu 1. srpna 2020 od 17 hod.
tradičně na hájovně u Šiškovny. K po-
slechu a tanci tentokrát zahraje kapela
Melodik Music (Taurus). Přijďte se po-
bavit, zazpívat si a zatancovat.

Jubilejní ročník by se měl řádně osla-
vit! Z tohoto důvodu jsme se rozhodli,
že 31. 10. 2020 pozveme do havlovic-
kého kulturního domu legendární roc-

LETNÍ BĚŽKY

Start 9. ročníku Letního běhu na běžkách

2. místo obsadil Béda Trávníček a slunečnice

kovou skupinu TURBO, se kterou vý-
ročí řádně oslavíme. Předkapelou bude
úpická kapela Asitack. Pokud si budete
chtít zarezervovat vstupenky – mís-
tenky, tak se můžete obrátit na obecní

úřad Havlovice nebo na mne, Aleše An-
drše. Do kulturního domu se vejde cca
260 osob, proto s rezervací neotálejte,
ať se na tento mimořádný koncert do-
stanete.  Aleš Andrš
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Část tratě vylepšili hasiči pěnou

K příležitosti oslav 10. výročí „Letního běhu na běžkách“ vystoupí v kulturním domě ka-
pela TURBO

...LETNÍ BĚŽKY

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





Úpění 2019 se uskutečnilo poslední
sobotu v květnu. Vody v řece bylo ako-
rát,  tzn.,  že  jí  nebylo málo,  abychom
museli plavidla tlačit, ale ani hodně, aby
plavba byla nebezpečná. Start byl na-
plánován  na  13  hod.  Břehy  byly  za-
plněny diváky a ve 12.55, tedy 5 minut
před startem, vypadalo vše v pořádku.
Všichni aktivní účastníci se shromáždili
na hřišti u stánku s občerstvením, kde
jsme  se  hromadně  vyfotografovali,
a pořadatelé zde uskutečnili krátkou řeč
s instrukcemi pro „řekoplavce“. 
Přesně ve 13 hodin se přihnala nad

Havlovice bouřka s krupobitím, která
trvala asi 30 min. Start byl odložen. Slej-
vák s kroupami byl intenzivní. Diváci
promokli  a  většina  do  startu  bohužel
nevydržela. Zhruba o půl druhé  jsme
vyjeli. Po zdolání prvního kilometru za-
čalo pršet znovu. To jsme pluli v blíz-
kosti mostu u Mandle. Škoda! Diváci,
kteří zbyli, tak promokli znovu a většina
odjela domů. V cíli to bylo znát přede-
vším na účasti  diváků  a na  vyhlášení
výsledků zbyla jen hrstka lidí. Kapela,
která u hájovny vyhrávala, „Duo Hofič“
z Červeného Kostelce, hrála jen pro ně-
kolik lidí. Bohužel počasí neovlivníme.
Akcí  jsme  byli  jako  pořadatelé  zkla-
máni.
Statistika: 10 plavidel, 34 osob
1. místo – Lego (Pája Kultová, Kristýna
Vlčková z Úpice)
2.  místo  –  Škopkovi  (Tomáš  Petira,
Lukáš  Soukup,  Radek  Strachota,  Petr
Seidl, Ladislav Soukup – hasiči Úpice)
3. místo – Kocouři (Jan Srna, Jan Bárta,
Petr Mesner, Miroslav Matejík, Jaroslav
Maršík, Antonín Bárta, Eliška Srnová –
hokejový tým Úpice)
Letos se Úpění uskuteční 30. května

2020,  kdy  start  bude  od  13  hodin  ve
sportovním areálu v Havlovicích a cíl u
Šiškovenského  mostu.  Poté  vyhlášení
výsledků a hudba spojená s tancem při
kapele Duo Hofič proběhne již tradičně
na hájovně u Šiškovny.

Aleš Andrš
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Na řeku Úpu v loňském roce vyrazilo 10 plavidel

Zdolávání jezu U Mandle

Společné foto osádek všech plavidel

ÚPĚNÍ



Vloni, když mne Batňováčci požádali,
abych uspořádal Strašidelný  les u nás
v Havlovicích  a  to  z  důvodu,  že mají
v obci problémy s vedením akce a že jim
vykáceli les apod., jsme na to kývli, vyšli
jim vstříc  a  Strašidelný  les  2018  jsme
uskutečnili v lese kolem hájovny. Akce
se všem líbila, na akci dorazilo asi 180
dětí. Dohodli jsme se tedy na další spo-
lupráci a na uspořádání Strašidelného
lesa 2019 opět u nás na hájovně u Ši-
škovny.
Co  však  bylo  nemilé  překvapení,

když  jsem  asi  měsíc  před  akcí  zjistil
z plakátů, že týden před naším Straši-
delným  lesem  se  koná  Strašidelný  les
opět i v Batňovicích! Bylo mi to divné.
Nikdo mi  o  tom  nic  dopředu  neřekl.
Dopídil jsem se, že vedení obce Batňo-
vice se postaralo o záchranu a Straši-
delný les chtěli opět uspořádat u nich.
Nedalo  se  s  tím už nic dělat, dvě po-
dobné akce po týdnu kousek od sebe.
Začal jsem mít obavy, aby to bylo pro
účastníky vůbec zajímavé a zda někdo
dorazí. Navíc  spousta živých  strašidel
nám účast odřekla a to z důvodu, že půj-
dou pouze do Batňovic a 2x za sebou
strašit nechtějí. Naštěstí mám spoustu
známých  a  strašidla  jsem  sehnal  ze
všech koutů – od Liberce až po Rych-
nov nad Kněžnou. Nemohu opomenout
spoustu dobrovolníků z řad havlovic-
kých  divadelníků  a  z  Úpicka.  Taktéž
nám pomohl i spolek Batňováčci – ne-
nechali  nás  v  tom a nakonec dorazili
taktéž v hojném počtu. Všem patří velké
poděkování. Bez strašidel by akce ne-
měla smysl.
Tradičně nám začalo pršet. Byl jsem

z počasí už zoufalý a říkal jsem si, proč
mne „ten ze shora“ pořád takhle trestá
a na všechny akce mi letos posílá vodu.
Naštěstí půl hodiny před začátkem Stra-
šidelného  lesa  se  počasí  umoudřilo
a přestalo pršet.
Trasu jsme oproti loňsku prodloužili

a to asi na 3 km. Osázeli jsme ji klasic-
kými svíčkami a v místech lesních pěšin
elektrickými svíčkami. Pro zajímavost –
na  trati bylo přes 600 svíček. Akce se
zúčastnilo celkem 55 různých strašidel
a zhruba každé druhé mělo připraveno
pro každého malého účastníka pochodu
nějaký úkol s věcnou odměnou.
Neuvěřitelné se stalo skutečností. Na

Strašidelný les 2019 do Havlovic dora-
zilo  přes  360  dětí.  Davy  lidí  nebraly
konce,  louky  pod  hájovnou  a  v  Ná-
chodci se zcela zaplnily vozidly. Byl to
neskutečný nával.

Počítali jsme s maximální účastí 150
dětí, ale tento nával nás opravdu zasko-
čil. Myslím si, že to byla jedna z nejvy-
dařenějších  akcí,  kterou  jsem  kdy  na
hájovně u Šiškovny pořádal. Tímto se
omlouvám  všem  dětem,  na  které  již
žádné věcné ceny nezbyly, ale s tak hoj-
nou účastí nikdo nepočítal.
Dále jsme se se spolkem Batňováčci

dohodli, že příští rok v Havlovicích už
Strašidelný les pořádat nebudeme. Ne-
chtěl  jsem,  aby  se  dvě  podobné  akce
kryly.  Takže  u  druhého  ročníku  kon-
číme. 
Ale nebojte se!!! V roce 2020 v Havlovi-
cích uspořádáme místo  Strašidelného
lesa Pohádkový les, který měl v Havlo-
vicích tradici. Aleš Andrš
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STRAŠIDELNÝ LES

Na trati Strašidelného lesa bylo rozmístěno
55 strašidel

Na Strašidelný les vloni dorazilo rekordních 360 dětí

O čem si asi povídají?



Celou akci hodnotíme velmi kladně
a jsme rádi, že i  tento rok, kdy se ko-
nal  již  sedmý ročník, přišlo  ještě více
lidí,  než  ten  předchozí.  Děkujeme  za

Vaši přízeň a doufáme, že se potkáme
i na dalších havlovických akcích v roce
2020.

spolek Sekáčů

HAVLOVICKÉ NOVINY18

Spolek havlovických Sekáčů a jejich
příznivci  se  v  loňském  roce  postarali
o  letní akci – Benátskou noc. Událost
se  jako  každý  rok  konala  třetí  sobo-
tu v červenci,  tedy 20. července 2019.
Místem akce byla i loni louka U Man-
dle v Havlovicích, kde okolo páté ho-
diny vítali první příchozí nejen z Ha-
vlovic,  ale  také  z  blízkého  i  dalekého
okolí.
Během večera se odehrála premiéra

hry Dvě minuty z pera Vladimíra Míla
v podání našich divadelních ochotníků,
jež měla u diváků velký úspěch. Bylo
postaráno jak o dospělé, tak o děti – ty
se mohly vyřádit na skákacím hradě, vy-
zdobit svým obrázkem divadelní scénu
nebo se s rodiči projet loďkou po řece
Úpě. Návštěvníci se mohli osvěžit na-
příklad limonádou, vínem, pivem nebo
i něčím ostřejším. Díky bohatému vý-
běru občerstvení si i v jídle každý přišel
na své. Sekáči nabízeli masovou směs se
zeleninou,  klobásu,  salát,  ale  i  sladké
wafle,  na  kterých  si  pochutnávaly  ze-
jména děti.
Divadelní hrou připravený program

nekončil.  Otěže  od  devíti  hodin  pře-
vzala hudební skupina Sansaband, která
návštěvníky bavila až do noci. Později je
vystřídal DJ Cruzz, díky němuž se zá-
bava plná tance a zpěvu protáhla až do
brzkých  ranních  hodin.  Návštěvníky
Benátské  noci  vyhnal  až  červencový
déšť.

BENÁTSKÁ NOC 2019

Na benátské noci byly k zapůjčení i lodě

Zájem o benátskou noc je vždy veliký

Jedině v řece Úpě se mohl ženit havlovický vodník

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE

starosta
ing. Pavel Dvořáček
telefon: 499 784 061, 603 558 845
e-mail: starosta@havlovice.cz

účetní
ing. Tomáš Papež
telefon: 499 784 062
e-mail: ucetni@havlovice.cz

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

webové stránky: www.havlovice.cz

Po 8.00–12.00 / 12.30–17.00 hodin
St 8.00–12.00 / 12.30–17.00 hodin

ÚŘEDNÍ HODINY
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Svůj záměr o vzniku a existenci spol-
ku  jsme  oficiálně  prezentovali  na  se-
tkání spolků v klubovně MS Barchovan
na Tylově paloučku  v pátek  22.  listo-
padu  2019.  Naše  ustavující  schůze  se
potom  konala  v  hostinci  Amerika
v pondělí 9. prosince 2019 za účasti 14 za-
kládajících členů. Prezidentem byl jed-
nomyslně zvolen Petr Řezníček, čp. 50.
Schváleny byly rovněž stanovy a rozdě-
lení funkcí.
A  co  tomuto  rozhodnutí  předchá-

zelo? Po několikaletém opravování a shá-
nění strojů, především značky Babetta,
Jawa a Stadion (50 ccm), jsme již něko-
lik let podnikali různé vyjížďky po blíz-
kém  i  vzdáleném  okolí.  Vznikla  tak
banda  bláznů,  kteří  se  umějí  bavit
a užívat si vítr ve vlasech (někteří). Za
zmínku stojí výlet po vlastní ose na tří-
denní setkání pávů (přívěsných vozítek)
do 140 km vzdálené Lhoty u Mělníka
v  roce  2017  nebo  výlet  na  Dlouhé
Stráně  v  Jeseníkách  s  trasou  300  km
a cesta do Krkonoš v roce 2018. Zatím
největší akcí byl týdenní okružní výlet
v červnu 2019 na babetách s pávy. První
den s cílem na Máchově jezeře, druhý
u Křivoklátu, třetí v Putimi, čtvrtý v Če-
ském Krumlově, pátý v Žirovnici a šestý
na Seči. Účastníci najeli více než 800 km.
Vyjíždělo se v pondělí 3. 6. 2019 a ná-
vrat byl v neděli 9. 6. 2019. Kromě této
akce jsme byli na výletě v Kašově neda-
leko Kuksu, na srazu motocyklů v Ra-
dechové a v hospodě Záboří u Dvora
Králové s trasou přes Mravenčí domky,
Výšinku,  Dubový  Dvůr,  Liščí  vrch,
Běluň a Kurník v Mečově. Naučný výlet
byl do Markoušovic k domku Jirky Laš-
tovičky, který se řadu let stará o sochu
císaře pána, kterou sám nabarvil a podal
k tomu odborný výklad. A aby toho ne-
bylo v roce 2019 málo, tak jsme zajišťo-
vali  jedno  ze  stanovišť Havlovky Pod
borovinou, účastnili se 1. ročníku Trak-
toriády, pomáhali při 8. Benátské noci
U Mandle a hladký průběh jsme zajiš-
ťovali  také při „Vodnické svatební  ta-
škařici“ v sobotu 9. srpna 2019, kdy si
vodník Jarda bral vílu Zdeničku. Gratu-
lujeme!
Již tradiční bylo gurmánské posezení

v pohádkové chaloupce u Kleňhů – ten-
tokrát se zadáním „plněné bramborové
knedlíky“.
Prezidentem byl zvolen nejzkušenější

motodědek Petr Řezníček, který v prů-
běhu let vyrobil přívěsné pávy a další
vychytávky ke zlepšení jízdních a vizu-
álních vlastností. Věříme, že jsme se vy-

dali  tím  správným  směrem  společně
s vůní benzinu s olejem.
Z vhodných fotomateriálů jsme pro

naše členy nechali vyrobit v Happy Foto
měsíční nástěnný kalendář na tento rok.

A nyní již: Šťastnou cestu v novém roce
2020!

Všechno nej – hlavně hodně zdraví a štěstí
Vám všem přejí Motodědci.

Všimli jste si? Na světě je krásně!

Členové nově vzniklého spolku MOTODĚDCI

Společná fotka nově založeného spolku Motodědci

Motodědci na svých strojích

MOTODĚDCI HAVLOVICE
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Místní akční skupina
Království – Jestřebí hory, o.p.s.
Pod Městem 624,
542 32 Úpice
www.kjh.cz

My v MAS Království – Jestřebí hory,
o. p. s. a všichni příznivci zdravého po-
hybu seniorů již dávno moc dobře víme,
že  první  zářijový  čtvrtek  patří  olym-
piádě;  konkrétněji  – Olympiádě  pro
starší a dříve narozené. A  tak  tedy ve

čtvrtek 5. září 2019 se poněkud trochu
nezvykle  už  v  dopoledních  hodinách
začínal plnit Všesportovní areál v Ha-
vlovicích účastníky olympiády z našeho
regionu  i  přes  to,  že  začátek  byl  jako
vždy domluven na jednu hodinu odpo-
lední. Inu, je tedy vidět, že tato akce se
těší opravdu velké oblibě a senioři se ra-
ději dostaví o chvilku dříve. Olympiáda
se mohla uskutečnit díky poskytnutí fi-
nanční  podpory  Královéhradeckého
kraje a díky pomoci studentů z Měst-
ského gymnázia a SOŠ Úpice, žáků MŠ
a  ZŠ  Havlovice  a  sokolů  z  Havlovic.
Záštitu  olympiádě  opět  poskytl  Aleš
Cabicar,  náměstek  hejtmana  a  radní
pro  zdravotnictví  Královéhradeckého
kraje.

A aby se senioři netrápili s dopravou
do Havlovic, když jsou ze vzdálenějších
obcí,  vždy  jsou  jim  k  dispozici  čtyři
svozové autobusy, které je v určený čas
vyzvednou z  jejich obce a dopraví do
Všesportovního  areálu  v Havlovicích
a  po  ukončení  akce  je  zase  dovezou
zpět.  Vzhledem  k  letošnímu  obrov-
skému množství předem přihlášených
soutěžících bylo třeba zajistit ještě jeden
autobus navíc a různě překombinovat
již mnoho let stejné a zajeté trasy. A aby
nedošlo k nějakému omylu, každý auto-
bus měl svoji danou barvu, kterou si se-
nior hlídal a nemusel řešit, zda do toho-
to autobusu nastupovat, či čekat na jiný.
Akce byla zahájena nástupem, kde se

všech 385 soutěžících seřadilo na hřišti
podle jednotlivých obcí. Poté všechny
přivítali a popřáli všem dobré výsledky
a skvělou zábavu za pořadatelské orga-
nizace – Jan Balcar, ředitel MAS Krá-
lovství – Jestřebí hory, o.p.s., a Miloslav
Tohola, TJ Sokol Havlovice. Po nich do-
stali slovo všichni přítomní starostové,
kteří přijeli podpořit seniory ze svých
obcí. A že jich letos nebylo málo – Petr
Hrubý, starosta obce Vítězná a předseda
Společenství obcí Podkrkonoší; Zdeněk
Špringr, starosta města Rtyně v Podkr-
konoší a předseda Svazku obcí Jestřebí
hory; Pavel Dvořáček, starosta obce Ha-
vlovice; Petr Hron, starosta města Úpi-
ce, Jaroslav Pich, starosta obce Libňatov;
Josef Červený, starosta města Pilníkov,
Martin Petr, starosta obce Vlčice, Vladi-
mír Lukeš, starosta obce Chotěvice. Poz-
ději dorazili i Petr Horák, starosta obce
Batňovice, Viktor Marek, starosta obce
Velké Svatoňovice a Eva Rezková, sta-
rostka obce Kocbeře. A tak jako každý
rok  –  zazněla  státní  hymna  v  podání
Evy Matouškové, ředitelky ZUŠ A. M.
Buxton Úpice. Po oficiálním přivítání
a zahájení akce účastníci shlédli vystou-
pení a mohlo se jít sportovat.
Je zvykem, že byl pro soutěžící při-

praven  hod  paličkou  nebo  válečkem,
hod tenisákem, skok do písku a mini-
golf. „Vzhledem k vzrůstajícímu počtu
předem přihlášených seniorů jsme na-
výšili i počet stanovišť dílčích soutěží.
Třeba  na  minigolfu  jsme  minulý  rok
měli připravené tři dráhy, z nichž si sou-
těžící vybrali jednu. Letos jich bylo pět,
aby  se příliš nečekalo na  stanovištích
a senioři si radši víc zasportovali a po-
povídali,“ dodal Jan Balcar.
Pro soutěžící byl připraven i dopro-

vodný  program  v  podobě  úpických

OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ 2019

Nastoupení všech 385 účastníku olympiády

Jednou z disciplín byl i hod válečkem na cíl (dokončení na následující straně)
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hvězdářů, kteří tak jako vždy s velkou
chutí  díky  svým  zařízením  ukazovali
a vysvětlovali, co je nyní vidět na obloze.
Dále  také  si mohli účastníci prohléd-
nout  a  osahat  nové  předváděcí  auto
značky Dacia. Ovšem nejvíce všechny
zaujala úpická firma Apache Bicycles,
která přijela s velkým množstvím růz-
ných elektrokol a senioři si s nadšením
zkoušeli, co vlastně to elektrokolo umí.
Když  všichni  dosoutěžili,  předvedli

své vystoupení rtyňští a úpičtí sokolové
a šlo se na bohatou tombolu. Závěreč-
ného slova se ujal Aleš Cabicar, který
popřál  všem  zúčastněným  mnoho
zdraví a elánu do dalších let s přáním,
aby se zde v Havlovicích na olympiádě
všichni ještě společně mnohokrát sešli.

Lenka Procházková
MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Nasazení soutěžících bylo obdivuhodné

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

2019 990

POČET OBYVATEL
OBCE K 31.12.
DANÉHO ROKU:

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

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

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

PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ

S divadelním představením Anděl, čert a Káča k nám zavítali herci z Červeného Kostelce

...OLYMPIÁDA PRO STARŠÍ A DŘÍVE NAROZENÉ

(pokračování z předchozí strany)



Při bilancování činnosti našeho klu-
bu můžeme začít u sousedského pose-
zení v hostinci Amerika dne 24. ledna
2019. V hojném počtu již tradičně přijeli
i  libňatovští  senioři.  Posezení  nám
slouží jako „výroční schůze“, kde se hod-
notí, děkuje a předkládá, co se chystá
v  roce nastávajícím. Mimo  tradičních
akcí si klub předsevzal dělat i menší za-
jímavé akce.
Důkazem může být i beseda s vede-

ním obce 2. dubna 2019. Ve zcela  za-
plněné klubovně OÚ nás starosta obce
seznámil s děním v uplynulém roce i se
záměry pro  rok následující. Otevřená
diskuse dokládala velký zájem seniorů
o život v obci. Byl využit i bohatý klu-
bový archiv, kde se z videí promítaly ně-
které předešlé činnosti klubu.
K dalším menším aktivitám patřila

i návštěva závodu Juta v Úpici v rámci
Dne otevřených dveří. Mnozí ze seniorů
si zavzpomínali na svoje pracovní léta
v této továrně. Moderním závodem nás
provázel náš vrstevník P. Hejna, který
v  Jutě  pracoval  desítky  let.  Společná
fotka se znakem Juty za zády doložila
živý zájem účastníků o dění v závodě.
Den Matek pro seniory byl milý a mo-

rální  počin  žáků  ZŠ  Havlovice,  kteří
14. května 2019 předvedli svoje pohád-
kově laděné představení. Důkaz, jak jsou
v naší škole děti vedeny k úctě k rodině
i ke stáří.
„Dětenice 3v1“ byl tradiční jarní výlet

23. května 2019. Josefov – Smiřice – Dě-
tenice,  tři místa  v  jednom výletě. Od
muzea W. Matušky v Josefově k barokní
kapli ve Smiřicích až po legendární Dě-
tenice. Oběd ve středověké krčmě, ve-
selá  interaktivní  prohlídka  pivovaru
i zrekonstruovaného zámku. Trojkom-
binace se vydařila.
VII. sportovní hry seniorů Králové-

hradeckého  kraje  13.  června  v  Boro-
hrádku byly pro našich 32 seniorů asi
neopakovatelné.  Naši  borci  přivezli
43 medailí v jednotlivcích a 8 pohárů
v kolektivních sportech. Byl to hektický
den, plný zážitků a výborných sportov-
ních výkonů. Patří jim obdiv a poděko-
vání za skvělou reprezentaci obce i klubu.
Legendární „Tylův palouček“ – tra-

diční letní sousedské posezení proběhlo
17.  července  2019.  Krásné  lesní  pro-
středí, výborně připravené  jídlo  i ob-
čerstvení  mohlo  náležitě  ocenit  přes
60 účastníků. Početná skupina seniorů
z Libňatova přijela malým autobusem.
Živá hudba a krásné počasí dokreslily
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KLUB SENIORŮ V ROCE 2019

Tradiční letní setkání našich seniorů se koná na Tylově paloučku

Výlet Za humny – Hronov

Vánoční výlet na zámek Potštejn(dokončení na následující straně)



vydařené odpoledne. Touto cestou  děku-
jeme mysliveckému spolku Barchovan
za propůjčení celého jejich areálu na Ty-
lově paloučku.
Olympiáda pro  starší  a dříve naro-

zené 5. září 2019 byla zastoupena i naší
početnou skupinou. Mezi více jak 350
účastníky se domácí vždy cítí dobře.
Milý výlet – „Za humny“ 12. září 2019

patřil  mezi  vlastivědné.  Za  humny,
protože  návštěva  domku B. Němcové
v Červeném Kostelci a rodného domku
A. Jiráska v Hronově byla nedaleko a po-
mohla připomenout historii našich lite-
rárních  velikánů.  I  odpolední  kratší
výlet stál za to.

Stane se „adventní tvoření“ tradiční
akcí?  Letošní 2. ročník náš klub pořádal
nejen pro seniory, ale i pro širokou ve-
řejnost. V sále KD v Havlovicích 23. 11.
2019 se sešlo 30 účastníků. Potěšitelné
je, že polovina byly děti školního věku.
Vytvořené závěsy, adventní věnce a sví-
cny byly  jistě okrasou  interiérů  jejich
tvůrců.
„Třešničkou  na  dortu“ může  směle

být  i  poslední  akce  –  vánoční  výlet
4. prosince 2019. Zcela naplněný auto-
bus dovezl nejprve výletníky do Vam-
berka. V muzeu krajky navodila patřič-
nou  adventní  atmosféru  něžná  krása
uměleckých  výtvorů.  Na  zámku  Pot-
štejn nás  již  čekali  aktéři divadelního
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VII. Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje

Občané narození v roce 2019

Teichmanová Malvína
Hofmanová Martina
Janoušek Jakub
Kopcová Šarlota
Kysilka Matěj
Kábrt Matyas
Švábová Adéla
Kubeček Matyáš
Kalužný Petr
Pušová Anna

V roce 2019 nás opustili

Kalužný Luboš
Jaro Jaromír
Rýdl Jan
Borůová Eva
Peterková Jana
Mádr Karel
Vít Josef 
Věra Veselá

Celkový počet obyvatel k 31. 12. 2019
je 990.

OBČANSKÁ KOMISE

...KLUB SENIORŮ V ROCE 2019

(pokračování z předchozí strany)

představení „Betlémský příběh“. Na za-
končení příběhu si společně s herci za-
zpívali koledu i naši senioři. Posledním
zastavením byla návštěva poutního kos-
tela  v Neratově. Na konci  války  zcela
poničený nyní jakoby „vstal z popela“.
Úcta  všem,  kteří  se  o  znovuzrození
a opravu zasloužili. Vydařený výlet před-
čil očekávání.
Přes  výčet  našich  aktivit  je  možné

říci,  že  jako  neviditelná  nit  se  vine
„dobrý  pocit“,  který  si  s  sebou  každý
domů odnášel. Možná je to klíč k tomu,
proč roste zájem a účast na akcích na-
šeho klubu. Přejme si, aby i v letošním
roce jsme mohli společně sdílet pěkné
zážitky ve zdraví.
Touto cestou děkujeme vedení obce

za finanční i morální podporu.

Ing. Miroslav Malafa
předseda Klubu seniorů Havlovice

Dne 22. srpna 2019 oslavili manželé Vladimír a Hana Jiráskovi
60 let společného života.

Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně pevné zdraví.



Kalendářní rok 2019 jsme zahájili tra-
dičním Vízmburským vejšplapem, který
se konal 5. ledna 2019 a akce se zúčast-
nilo asi 100 lidí.
První brigáda se konala 16. 3. 2019,

při které jsme vyhloubili díry pro bu-
doucí betonové patky nového pódia. To
se  povedlo  vybudovat  během  března
a dubna, kdy firmy Pařízek a Volhejn
zhotovili kovové konstrukce a dřevěnou
střechu.
Vše tak bylo připravené na 4. května,

kdy se uskutečnila akce s názvem Deva-
tero řemesel. Při této příležitosti  jsme
otevřeli  v  západním  paláci  tzv.  HO-
DOVNÍ MÍSTNOST,  kterou  jsme  vy-
tvořili za přispění Královéhradeckého
kraje. Návštěvníci zde mohli shlédnout
gotické stoly, lavice, keramické a skle-
něné  nádoby,  které  hradní  posádka
v dobách 14.–15. století používala. Dále
jsme tuto místnost vyzdobili v žlutomo-
drých barvách. Během jara se nám po-
dařilo  dokončit  rekonstrukci  hradní
studny. 
V sobotu 11. května byl hrad součástí

jubilejního 30. ročníku pochodu VÁC-
LAVICE–HAVLOVICE.  Na  cestě  čle-
nové našeho sdružení připravili dětskou
trasu  (od  Devíti  křížů  až  ke  hradu)
plnou úkolů pro děti i dospělé.
Dne 8. června patřil hrad výhradně

dětem,  a  to  na  akci  POHÁDKOVÝ
DĚTSKÝ DEN na hradě, kde bylo mož-
né se setkat se všemi možnými pohád-
kovými postavami, které děti provázely
určenými úkoly. Akce se zúčastnilo při-
bližně  100  dětí.  V  sobotu  22.  června
jsme byli pozváni městem Česká Ska-
lice,  abychom  se  zúčastnili  středově-
kého víkendu v polské Świdnici, který
byl věnován Anně Svídnické (třetí man-
želka císaře Karla IV.)
Bohužel rok 2019 nebyl moc přívě-

tivý na počasí v termínech, kdy se ko-
naly akce na hradě. Divadlo z července
muselo být přeloženo na konec srpna
a koncert v srpnu musel být úplně zru-
šen.
O ukončení návštěvní sezóny se po-

starala akce Vízmburské  slavnosti,  ale
jak bylo již řečeno, tak nám počasí ani
na tuto akci nepřálo. Dokonce jsme sly-
šeli  i  zajímavé  moudro:  „Když  chceš
vědět, kdy bude pršet, podívej se na kul-
turní kalendář Vízmburku“.
Členové našeho sdružení se zúčast-

nili  zájezdu na  Slovensko  a Ukrajinu,
kde  se konal  středověký den. Vybavi-
li  jsme  i  ostatní  účastníky  dobovými
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SDRUŽENÍ PRO VÍZMBURK V ROCE 2019

Na jaře loňského roku bylo postaveno nové masivní podium

Zahajovací konference Českopolského projektu v kulturním domě

Hudební trio Zanyka 4. května při akci Devatero řemesel(dokončení na následující straně)



 kostýmy. Během říjnových brigád jsme
zpevnili skálu opěrnou zdí u vlčí jámy
a zabezpečili  tím část západního par-
kánu.
O víkendu 2.–3. listopadu se členové

sdružení  zúčastnili  na  tvrzi  Kurovice
konference  spolku  ZACHRAŇME
HRADY, jehož jsme členem, kde se ře-
šily otázky záchrany českých památek
a objektů. 
Koncem března jsme se dozvěděli, že

náš  projekt  s  názvem  PO  STOPÁCH
SPOLEČNÉ STŘEDOVĚKÉ HISTORIE
uspěl v Českopolském programu Inter-
reg V. Získali jsme tedy na financování
zastřešení hradu, opravu sklepů, vybu-
dování vyhlídky na věži, vytvoření vý-
stavních  expozic,  turistickou  stezku
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...SDRUŽENÍ PRO VÍZMBURK V ROCE 2019

Nová opěrná zeď zpevnila skálu u vlčí jámy

Vizualizace budoucí podoby hradu po rekonstrukci
V  západním paláci byla otevřena HO-
DOVNÍ MÍSTNOST

a propagaci přibližně 15,3 mil. Kč.  Již
nyní  víme,  že  celkový  rozpočet  bude
okolo 17,8 mil. Kč. Chybí nám tak 2,5
mil. Kč. V současné době probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. Reali-
zace akce bude dlouhá cesta, ale věříme,
že  se  vše  podaří  úspěšně  realizovat.
Během léta jsme se s polskými partnery
sešli celkem 3x, abychom řešili detaily
projektu.  Ve  středu  13.  listopadu  se
uskutečnila v Kulturním domě v Havlo-
vicích zahajovací konference, která měla
za cíl seznámit přítomné s aktivitami,
které budeme v rámci projektu realizo-
vat.  Aktivity  na  polské  straně  přijeli
představit  přátelé  z města  Ząbkowice
Śląskie. V současné době probíhá výbě-
rové  řízení  na  dodavatele  zastřešení
hradu. Bude-li vše v pořádku a vybe-

reme-li dodavatele, bude se na hradě od
března do konce  roku stavět. O všem
podstatném vás budeme informovat na
www.vizmburk.cz.
Hrad Vízmburk během letošní sezóny

navštívilo  přes  5000  spokojených  ná-
vštěvníků.
Závěrem  chceme  poděkovat  všem,

kteří nám pomáhají.  I nadále  funguje
sbírka  na  sbírkovém  účtu  číslo
2301218790/2010  u  Fio Bank. V  sou-
časné  době  je  na  účtu  275.280,– Kč,
které budou použity na opravy hradu.
Budeme rádi, když naši činnost jakým-
koli způsobem podpoříte. Děkuji zde za
podporu obci Havlovice, panu staros-
tovi ing. Pavlu Dvořáčkovi, městu Úpici,
Královéhradeckému kraji, Svazku obcí
Jestřebí hory, městu Červený Kostelec,
Česká  Skalice,  firmě  Ex  Terra,  GMC
Soware Technology za finanční dary
a pracovní výpomoc. Věříme, že v letoš-
ním roce uděláme veliký krok k celkové
záchraně hradu.

Mgr. Jaroslav Balcar a Martin Baudyš

(pokračování z předchozí strany)



Ke konci roku 2019 tvoří náš skaut-
ský oddíl čtyři družiny, z nichž ta nej-
novější  vznikla  právě  v  loňském  roce
a nabídla tak příležitost zažít skauting
pro  další  zájemce.  Přihlásilo  se  do  ní
hned osm dětí a družina funguje pod
vedením Vojty Gazdy. Mimo něj se na
chodu  oddílu  podílí  dalších  sedm
vedoucích. Oddíl celkově čítá přes čty-
řicet  členů.  Máme  u  nás  obsaženy
všechny  skautské  věkové  kategorie  –
mladší vlčata a světlušky, starší skauty
a skautky  i nejstarší  rovery a rangers.
Všechny družiny  se  scházejí  většinou
pravidelně v týdenních intervalech na
schůzkách  v  klubovnách  na  obecním
úřadě nebo jinde. Mimo tyto schůzky se
také členové oddílu účastnili víkendo-
vých akcí nebo výprav, případně spo-
lečných akcí se skautským oddílem ze
Rtyně v Podkrkonoší.
Z nejvýznamnějších akcí roku 2019

bych jmenoval letní stanový tábor v Ru-
prechticích na Broumovsku, který byl
letos pod vedením Davida Vlčka. Dále
jsme  se  pak  podíleli  na  úklidu  břehů
řeky  Úpy,  na  podzim  jsme  strávili
víkend  v  klubovnách  náchodských
skautů,  zažili  Halloweenskou  přespá-
vačku, společnou vánoční schůzku a na
Vánoce dovezli do Havlovic Betlémské
světlo.
Jménem nás všech bych chtěl podě-

kovat obci Havlovice za podporu a po-
skytnuté dary v roce 2019, které  jsme
využili mimo  jiné  na  nákup  nábytku
a vybavení kluboven, nákup dvou turis-
tických  stanů,  vybavení  lékárniček
a jako příspěvek na poplatek a dopravu
na vzdělávací akce.

Za 3. skautský oddíl Medvědi Havlovice
Ondřej Paták
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ČINNOST SKAUTSKÉHO ODDÍLU V ROCE 2019

O víkendu v Náchodě počasí moc nepřálo

Vánoční setkání oddílu

Vaření v přírodě během letního tábora
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Agility je momentálně nejrozšířenější
kynologický sport a jako sport se již agi-
lity v naší zemi podařilo uznat i na ofi-
ciální úrovni. Nejsme tak daleko  jako
například ve Finsku, kde je v televizním
přenosu mezi nejlepšími hokejisty, fot-
balisty,  biatlonisty  vyhlášen  i  nejlepší
sportovec v agility, ale i tak je to pro nás
ohromný posun.
Na  jaře,  v  létě  a  na  podzim  nás  je

možno vidět  trénovat se psy ve spor-
tovním areálu v Havlovicích. Na zimní
sezónu, když je den krátký a podmínky
nedovolují běhat venku,  se  stěhujeme
do haly. Nedávno vznikla ve Studenci
u  Trutnova  nová  kynologická  hala
s umělou trávou, která nám umožňuje
pod  střechou  pokračovat  v  tréninku
i v zimním období.
Naši členskou základnu tvoří již zku-

šené týmy, které běhají v nejvyšší kate-
gorii  A3.  Z  plemen  u  nás  převládají
border  collie,  dále  nezaměnitelní  špi-
cové Aleny Špaňkové, máme tu bišonka,
šeltii.  Mezi  členy  sportovního  oddílu
máme též děti a juniory.
V Havlovicích jsme uspořádali v říjnu

Východočeské finále. Podařilo se nám
z této akce vytvořit poměrně populární
závody  s mezinárodní  účastí  načaso-
vané na závěr sezóny. Závody jsou slo-
ženy  z kvalifikačních běhů, udělují  se
divoké karty a vrcholem akce je závě-
rečný finálový běh o vítěze Východoče-
ského  finále.  Součástí  závodů  jsou
speciální ceny pro začínající  týmy. Po
léta jsme měli mimořádnou přízeň po-
časí, letos jsme si to vybrali i s úroky, zá-
vody již nebylo možné odvolat a deštivé
počasí nás potrápilo.
Mezi další naše akce patřily tradiční

závody v kempu u přehrady Rozkoš na
břehu „východočeského moře“ a tábo-
rové závody ve Dvoře Králové.
Naši členové se účastnili kvalifikač-

ních  závodů  do  reprezentace,  kvalifi-
kačních závodů do juniorské reprezen-
tace, mistrovství republiky mládeže a kva-
lifikovali  se  na mistrovství  republiky,
které se letos konalo v Českém Dubu.
Irena Kochová se svým mladým psíkem
Bzukem má medaili z mistrovství bor-
der collií v Tošovicích.
Pavel Košek  je  zapojen do meziná-

rodního sítě trenérů finského systému
přirozeného  vedení  OneMind  Dogs.
V  roce  2019  se  stal  rovněž  asisten-
tem české reprezentace, která reprezen-
tovala  naši  zemi  na  European  Open
v Nizozemí  a na mistrovství  světa  ve
Finsku.

Naši členové se účastnili různých ví-
kendových  seminářů  pod  vedením
zkušených českých reprezentantů. A na-
opak naši trenéři jsou zváni do různých

koutů země na vedení víkendových in-
tenzivních tréninků.

Za oddíl Agility Sultánci Havlovice
Pavel Košek – www.sultanci.cz

AGILITY SULTÁNCI HAVLOVICE V ROCE 2019

Závody u východočeského moře na Rozkoši

Deštivé Východočeské finále v havlovickém areálu

Úspěchy na halových závodech ve Studenci



Na tomto místě vám každý rok při-
bližuji naše akce ve stručném přehledu.
Pokud byste chtěli vidět víc, můžete si
informace  o  nás  najít  na  www.face-
book.com/JK-Hubert nebo na www.hu-
berthavlovice.websnadno.cz.
A teď již k našim akcím:
7. Ples jezdců, chovatelů a přátel koní

se konal 2. 2. 2019. Kromě  tradičních
bodů  programu  jako  je  předtančení,
soutěž,  losování  výherních  vstupenek
apod. jsme pro hosty připravili výstavu
fotografií z našich akcí. Převážně se jed-
nalo  o  práce  pana Marcela  Runštuka
z Jaroměře. Asi jako každý pořadatel i já
jsem tak trochu postižená a při návště-
vách jiných akcí pozoruju, co tam fun-
guje a co naopak ne, co je u nás lepší
a v čem se můžeme nechat inspirovat.
A jsem vděčná za to, že u nás se výborně
skloubily tři důležité skutečnosti: repre-
zentativní a čisté zázemí našeho kultur-
ního domu, výborná kuchyně pana Saši
Rybaka  a  skvělá  kapela  Pohoda  pana
Zdeňka Páslera z Jaroměře. I díky tomu
máme každý rok ples vyprodaný a ná-
vštěvníci jsou u nás spokojení.
Výroční členská schůze se konala 5. 4.

2019. Spolek se opět rozrostl o jednoho
člena  a  v  současné  době  se  na  jeho
chodu více či méně podílí 13 lidí. Patří
jim za to velký dík.
11. května jsme vyjeli na zájezd opět

do  Polska  na  koňský  trh  ve  vesničce
Pajęczno. Dalším cílem naší  cesty byl
Książ, kde jsme absolvovali prohlídku
tamního zámku i hřebčína.
Tradiční  společnou  vyjížďku  jsme

naplánovali na 1. 6. 2019 a zamířili jsme
do Ratibořic. Na cestu se vypravily tři
povozy a doprovázel nás  jeden koník
pod sedlem.  Zpáteční cesta vedla přes
Rýzmburk, Červenou Horu a Náchodec.
Letos jsme se poprvé jako spolek pre-

zentovali na Slavnostech koní, historie
a řemesel v Kuksu. Akce se konala 30. 6.
2019.  Své  zápřeže  zde  předvedli  Jan
Nývlt a Vojtěch Peterka nejprve ve vo-
zatajském parkuru a potom i v ukázce
polních prací – v orbě a vláčení.
V  létě  se  již  tradičně  scházíme  na

velké  louce u  sportovního areálu. Le-
tošní Vozatajské  zápolení  a  sportovní
odpoledne se konalo 20. července. No-
vinkou bylo vyhlášení soutěže i pro do-
spělé  jezdce.  Od  třinácti  hodin  jsme
tedy mohli postupně sledovat forman-
skou jízdu, kde byl do soutěže letos nově
zapojen  i  spolujezdec,  potom  jízdu
zručnosti pro děti na koni s vodičem,

HAVLOVICKÉ NOVINY28

SPOLEK JK HUBERT V ROCE 2019

(dokončení na následující straně)

Koňské rozjímání

Zdolávání překážky na Hubertské jízdě

Jízda zručnosti koňských povozů



následovala disciplína pro děti bez vo-
diče a pro dospělé. Potom pokračovalo
klání vozatajců tradičně v práci s klá-
dou. Letos stavitelé trati hodně inovo-
vali  a  tak  byla  vidět  spousta  nových
prvků. V celém dni se nám představilo
14 jezdců a čtyři vozatajci. Počasí nám
přálo a těší nás, že i diváci si k nám na-
chází cestu.
Letošní Hubertova jízda připadla na

5. 10. a myslím, že na ni dlouho nezapo-
meneme. V osm hodin ráno se spustil
vytrvalý, hustý déšť, který vydržel až do
odpoledních hodin. I přes tuto skuteč-
nost nás od rána bombardovaly telefo-
náty účastníků, kteří se chtěli ujistit, že
se akce koná, a nakonec se sjelo neuvě-
řitelných 25 koní pod  sedlem a 5  zá-
přeží. Byli  jsme nuceni zkrátit  trať na
minimum a přizpůsobit program po-
větrnostním podmínkám, ale ani přesto
nás dobrá nálada neopustila a celý den
se nesl v duchu hesla: „Za sluníčka umí
jezdit každý, za deště jezdí jen srdcaři“.
Na této akci  jsme si ověřili, že špatné
předpovědi počasí vychází vždy, když
to nejmíň potřebujeme a taky že spolu
jako  spolek  umíme  držet  v  dobrém
i zlém a umíme reagovat a přizpůsobit
se vzniklé situaci. Dále jsme zjistili, že
na světě je ještě dost šílenců a v nepo-
slední řadě víme, že máme skvělého fo-
tografa (Marcel Runštuk), který oběta-
vě  a  skvěle  celou  akci  nafotil.  I  přes
všechny uvedené pozitivní zkušenosti
doufáme, že podobné počasí nás na Hu-
bertově jízdě už nepotká .
Na závěr chci poděkovat obci Havlo-

vice a SOJH za finanční podporu na-
šeho  snažení, Zemědělské  společnosti
Svobodné, a.s., ostatním majitelům a ná-
jemcům pozemků za to, že nás na své
nemovitosti  pouští  a  všem  členům
spolku a jejich rodinným společníkům
za jejich práci, pomoc i podporu.

Za Spolek JK Hubert
Jana Prouzová
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Vážení čtenáři, dovolte mi seznámit
Vás na následujících řádcích s činností
mysliveckého spolku za uplynulý rok.
 V kalendářním roce 2019 jsme uspo-

řádali  myslivecký  ples  a  to  2.  března
opět v kulturním domě v Havlovicích.
Poučeni  z  roku  předchozího  jsme  se
snažili některé věci vylepšit a doufáme,
že se to z pohledu hostů povedlo. Atmo-
sféra akce byla tradičně výborná. Hosté
odcházeli dobře nasyceni zvěřinovými
pokrmy a ti, kterým ruka přála, i s hod-
notnou cenou třeba v podobě divočáka. 
I v roce 2019 jsme se zúčastnili po-

chodu Havlovka a to již jeho 3. ročníku.
Své stanoviště jsme měli opět na mysli-
vecké chatě na Tylově paloučku. Účast-
níci pochodu mohli ochutnat zvěřinové
pochoutky a zasoutěžit si ve vzduchové
střelbě na sklápěcí terče ve tvaru divo-
čáka nebo kachny.
Další důležitou akcí, na které nesmí

naši  členové  chybět,  je  dětský  den  ve
všesportovním areálu v Havlovicích. Na
letošním dětském dnu měly děti za úkol
přiřazovat  různé  druhy  paroží  k  pří-
slušným  obrázkům  zvěře.  Také  měly
možnost pohladit si a prohlédnout lo-
vecké psy.
V letošním roce bylo na našem spo-

lku uspořádat střelecké klání se spřáte-
leným  mysliveckým  spolkem  Jordán
Hřibojedy. Na závěr tohoto klání se po-

dařilo získat putovní pohár zpět do na-
šeho vlastnictví, za což jsme samozřej-
mě rádi.
Každoroční náplní  správného mys-

livce  je  i  brigádnická  činnost,  kterou
můžeme rozdělit na péči o mysliveckou
chatu a dále především na péči o ho-
nitbu. Díky finanční podpoře obce Ha-
vlovice  jsme  opravili  kamenné  prvky
okolo chaty, dovybavili altán šesti kusy
setů  lavic a  stolů a v neposlední  řadě
jsme provedli výměnu osvětlení, které
už bylo v havarijním stavu.  Již na za-
čátku roku jsme začali intenzivně pra-
covat na výrobě hnízdních budek pro
kachnu divokou. Celkově jsme vyrobili
18 kusů, které jsme následně osadili na
rybník Jindra, rybník na Popluži a ryb-
ník v Maršově. Prvně jsme také při in-
stalaci  budek  vyzkoušeli  použití  kůlů
z recyklovaného plastu. Ty by měly mít
neomezenou životnost, čímž nám po-
mohou prodloužit i životnost samotné
budky. Celková podoba budek  je při-
způsobena  co  největší  ochraně  před
predátory, kteří by se jinak mohli růz-
nými způsoby do budky dostat. Samo-
zřejmostí  byla práce na opravách  a  vý-
stavbě  nových  mysliveckých  zařízení.
V  honitbě  jsme  uklidili  některá  stará
zařízení  a  nově  postavili  několik  no-
vých krmelců, posedů a kazatelen. Ty
jsme následně umístili do různých částí

honitby, počínaje Havlovicemi a konče
Radčí.
Opětovně jsme vysazovali různé dře-

viny (hloh, trnka, rybíz alpínský a další),
které mohou být zvěři užitečné, a to buď
jako kryt nebo zdroj potravy. Jednu ta-
kovou mez je možné zhlédnout za druž-
stvem  v  Havlovicích  pod  hnojištěm.
V osamělých mezích pak můžete občas
spatřit různé ovocné stromky.
V letošním roce získali tři naši pso-

vodi se svými svěřenci loveckou upotře-
bitelnost. Dva psi se svými vůdci složili
barvářské zkoušky a jeden pejsek zkou-
šky z vodní práce a podzimní zkoušky.
Náš spolek se přizpůsobuje době a stá-

le více se snaží ochránit srnčata při se-
nosečích. Díky spolupráci se Zeměděl-
ským  družstvem  Havlovice  se  nám
povedlo projít  a „zapachovat“  pacho-
vými  plašiči  velké množství  travních
porostů. Doufáme, že jsme alespoň ně-
kterým srnčatům pomohli dožít se prv-
ního  roku  jejich  křehkého  života  bez
větší úhony. Do budoucna se rozhodně
nebudeme bránit dobrovolníkům z řad
široké veřejnosti, protože při tak velkém
množství ploch porostů se každý člověk
hodí. Můžete  nás  na  jaře  oslovit  a  to
přes kontakty na www.msbarchovan.cz. 
V roce 2019 jsme opět odchovali vy-

sazené  kachny  divoké  na  rybníku  na
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Popluži a rybníku Jindra. Kachny při-
krmujeme v zatáčce na Závodi, za pilou
a v Maršově. Tímto děkuji všem, kteří
se na přikrmování kachen aktivně po-
dílí.
Další kapitolou, která stojí za zmínku,

je přikrmování  zvěře. Tradičně podá-
váme z  jadrných krmiv oves,  který  je
mnohdy zvěři předkládán prostřednic-
tvím samokrmítek. Dále zvěři „servíru-
jeme“ sušenou letninu, jeřabiny, kaštany,
jablka a případně další složky potravy,
které  mohou  být  pro  zvěř  přínosné.
I letos apeluji na všechny „dobré“ duše,
aby  nevracely  rozházené  kaštany  do
koryt. Zvěř si je v pravý čas najde a po-
třebuje je mít nevysušené.
I v roce 2019 byli členové spolku ak-

tivní v lovu. Z akcí společných jsme se
sešli na dvou naháňkách u kukuřic, ná-
sledně  jsme  měli  několik  společných
akcí na zvěř drobnou a černou. Vše vy-
ústilo 6. prosince naháňkou na černou
zvěř, která byla zakončena poslední lečí
v kulturním domě v Maršově a vstup
byl  i  pro  hosty  z  nemyslivecké  veřej-
nosti. Akce se nám líbila a pokusíme se
ji uspořádat i v roce 2020.
Tradičně jsme se snažili předcházet

škodám při  vzcházení hospodářských
plodin.  Do  jisté míry  se  nám  to  daří
především díky obětavosti členů a po-

moci  akustických  plašičů.  I  tentokrát
děkuji všem, kteří se podílejí na ochraně
plodin, protože se jedná o aktivitu, která
zabere mnoho probdělých nocí.
V letech předchozích jsme pravidelně

zmiňovali optické plašiče podél silnic.
Letos přibyly na silnici z Radče směrem
na Hajnici. 
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.
Spoustu plánů mají  členové  spolku

do roku 2020. Přeji jim všem hodně síly
a zdraví, ať se nám nově vytyčené cíle
daří plnit.

Myslivosti zdar!
Jan Nývlt
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Letošní přehled naší činnosti nezač-
neme chronologicky na začátku roku,
ale  trochu  netradičně  od  jeho  konce.
Začátek  měsíce  prosince  byl  pro  náš
sbor a  jednotku velice průlomový. Po
více jak roce čekání jsme se dočkali his-
toricky  prvního  nového  automobilu,
který v našich garážích zaparkoval. Pod-
nětem pro získání nového automobilu
bylo  vypsání  dotačního  titulu Místní
akční skupinou Království Jestřebí hory
a stáří stávajícího dopravního vozidla.
Po 134 letech činnosti hasičů v Havlo-
vicích  nám  byl  14.  prosince  předán
automobil Mercedes Sprinter s označe-
ním DA L1Z. Jedná se o dopravní auto-
mobil  v  provedení  4x4,  který  bude
výlučně sloužit pro přepravu osob, věc-
ných prostředků, při pomoci zdolávání
požárů a pro zajišťování běžných tech-
nických  zásahů při nehodách  a  živel-
ných pohromách. Vozidlo bylo dodáno
firmou Kobit  THZ  Slatiňany  za  cenu
1.730.000 Kč včetně základního vyba-
vení. Financování vozidla bylo částkou
1.425.000 Kč hrazeno z dotačního titulu
MAS KJH a zbývající část byla hrazena
obcí Havlovice. Jednotkou sboru bylo
vozidlo dovybaveno radiostanicí, table-
tem  pro  zasílání  příkazů  k  výjezdu
z krajského operačního střediska a vo-
zidlovou kamerou. Doufáme,  že nové
vozidlo  nám  i  všem  občanům  bude
v případě potřeby ku pomoci.
Ostatní  naší  technice  jsme  se  letos

také  věnovali.  Prvovýjezdové  vozidlo
CAS 24 M2Z doznalo drobných úprav,
převážně v zadní nástavbě. Došlo k své-
pomocnému  provedení  regálové  ves-
tavby  pro  lepší  uložení  věcných  pro-
středků a nově zde byl také instalován
zakoupený  přetlakový  ventilátor.  Do-
pravní automobil Ford Transit po pře-
dání nového vozidla zaparkoval na nově
vydlážděné odstavné ploše vedle garáží.
Výjezdová jednotka zasahovala u 19

událostí. Jednalo se v převážné většině
o  drobné  požáry,  zejména  po  pálení
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Kompletně opravené vozidlo CAS 24 M2Z

klestu po těžbě dřeva. Dále jsme pro-
vedli  pět  technických pomocí,  přede-
vším se jednalo o odstranění spadlých
stromů  a  bodavého  hmyzu.  Jednotka
v osmi událostech zasahovala  i mimo
katastr obce Havlovice.

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 hostinci U Lávky, kde
jsme  zhodnotili  uplynulý  rok  a  také
ocenili některé členy sboru za jejich čin-
nost. Večer byl zpestřen vystoupením
našich  mladých  hasičů.  U  okolních
sborů  jsme  následně  opětovali  jejich
návštěvu  na  naší  výroční  valné  hro-
madě.
Měsíce únor a březen jsme věnovali

jako obvykle teoretické přípravě členů
zásahové  jednotky. Zúčastnili  jsme  se
školení z různých oborů (zdravověda,
prevence, školení řidičů).

Přehled výjezdů jednotky dle kategorií:

DRUH UDÁLOSTI obec Havlovice okolní obce a města

POŽÁR 3 7

TECHNICKÁ POMOC 5 1

ÚNIK ROPNÝCH PRODUKTŮ 1 0

TAKTICKÉ CVIČENÍ 1 0

PLANÝ POPLACH 1 0
(pokračování na následující straně)

Starosta hasičů křtí nový dopravní automobil



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  sloso-
vatelnými vstupenkami o plynový gril
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,  která  připravila  čarodějnický
pochod. 
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 ode-
sláním prací k odbornému hodnocení
vyhodnotil  jednotlivé  práce  a  dětem
byly našimi zástupci předány odměny
za jejich krásné výkresy a literární práce. 
Dětem  jsme  se  věnovali  i  zřízením

jednoho ze stanovišť s hasičskou téma-
tikou na dětském dnu ve  sportovním
areálu. Zde jsme po několika letech ino-
vovali naše stanoviště a děti si mohly
nově vyzkoušet asi 40 m dlouhou kulič-
kovou dráhu.
Hasičské  soutěže  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. Ostatních soutěží se s velkým zá-
palem věnují naši mladí muži společně
s dorostenci a dorostenkami. Sehrané
soutěžní družstvo se po každotýdenních
trénincích zúčastnilo zhruba dvou desí-
tek  soutěží  nejen  v  okrese  Trutnov.
Párty stany jsme půjčovali jen v blízkém
okolí na několik akcí. Drobnou výpo-
mocí v podobě pěny jsme již tradičně
pomohli  na  letním  běhu  na  běžkách
u Hájovny.
Důvodem k naší společné radosti a po-

myslným  uzavřením  léta  byla  svatba
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Naši hasiči likvidují požár hrabanky po pálení klestí

Výroční valná hromada se konala v hostinci U Lávky

Tradiční bohatá tombola při hasičské zábavě

(pokračování z předchozí strany)

(dokončení na následující straně)



HAVLOVICKÉ NOVINY34

Nástup na tradiční hasičské závody Federálův memoriál v Maršově

...ČINNOST SDH HAVLOVICE V ROCE 2019

(pokračování z předchozí strany)

našeho člena Libora Toholy. Novoman-
želům jsme připravili vtipný zátah po
svatebním obřadu.
V roce 2020 oslaví náš sbor 135. vý-

ročí od svého založení. Drobné oslavy,
se dnem otevřených dveří v naší hasič-
ské zbrojnici, jsou plánovány na začátek
letních měsíců.

Hasičská mládež  je naším význam-
ným článkem již několik let – viz samo-
statná zpráva.
Závěrem této zprávy bych chtěl velice

poděkovat všem členům a členkám i ro-
dinným  příslušníkům,  kteří  se  svým
volným časem podíleli na zajištění akcí
pořádaných  nejen  sborem  dobrovol-
ných hasičů, dále pak na údržbě a opra-

vách techniky a na jiných akcích spoje-
ných  s  hasiči.  Poděkování  dále  patří
všem  členům  soutěžního  družstva  a
dětem,  kteří  reprezentují  naše  SDH a
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 2019...

Martin Dvořáček
velitel SDH Havlovice

DĚTI A MLÁDEŽ PŘI SDH HAVLOVICE V ROCE 2019
Rok 2019 byl pro mladé hasiče na ak-

tivity bohatý. Děti opět plnily celoroční
činnost v souladu se směrnicí hry Pla-
men. Soutěžily v jarní části okresního
kola  v  disciplínách  štafeta  požárních
dvojic,  štafeta 4x60 m,  štafeta CTIF –
400 m,  požární  útok „klasický“  a  po-
žární útok CTIF, na podzim v závodu
požárnické  všestrannosti.  Zájemci  se
účastnili  také  seriálu  soutěží  okresu
Trutnov v běhu na 60 m s překážkami.
Iveta Pavlásková si v tomto seriálu še-
desátek vybojovala krásné 3. místomezi
velkou konkurencí. Tímto jí ještě jednou
gratulujeme.
Mladí  hasiči  vystoupili  na  výroční

valné hromadě sboru, soutěžili ve vá-
zání uzlů, zapojili se také do soutěže po-
žární  ochrana  očima  dětí.  Kreslili
obrázky a psali básničky. Vybraná pove-
dená „díla“  vedoucí  poslali  do  okres-
ního kola soutěže. Velmi dobře uspěla
v  soutěži  Linda Dibelková,  která  zís-
kala  1.  a  3. místo v  okrese v  různých

(dokončení na následující straně)Linda Dibelková – Memoriál Ivany Valnohové



kategoriích a Káťa Vodičková 2. místo
v  okrese. V  krajském kole se umístila
Káťa na 3. místě a Linda na 2. místě.
Oběma ještě jednou gratulujeme.
Děti  plnily  i  odznaky  odbornosti,

např.  preventista,  preventista-junior,
strojník, strojník-junior, navštívily také
výstavu železničních modelů, pouštěly
draky a vyráběly z přírodnin. Na konci
roku je navštívil Mikuláš a těsně před
Vánoci si v klubovně společně ozdobily
stromeček a potěšily se navzájem drob-
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nými dárečky. Přímo na Štědrý den se
někteří zúčastnili Čekání na Ježíška –
výlet  s myslivcem  do  lesa  ke  krmelci
přilepšit zvířátkům.
Mladí hasiči se i v roce 2019 zapojili

do dvou dobrovolnických akcí Ukliďme
svět, ukliďme Česko a Českého dne proti
rakovině. Ve středu 15. května roznášely
děti po vsi žluté kvítky s letáčky s infor-
mací o prevenci nádorového onemoc-
nění plic. Podařilo se vybrat a odeslat na
účet sbírky krásných 7.634,– Kč, což je
více než v loňském roce.

Mladí  hasiči  se  v  průběhu  celého
roku účastnili těchto soutěží:

Memoriál Ivany Valnohové v Malých
Svatoňovicích: Nikola  Pavlásek  -  1.
místo ve své kategorii, nejlepší v mladší
kategorii byl Pavel 20., mezi mladšími
dívkami byla nejlepší Iveta na 1. místě,
mezi staršími chlapci byl 21. Kuba, mezi
staršími dívkami skončila 36. Dominika.

Šedesátky ve Vlčicích: Nikola získal
1. místo. Nejlepší mezi mladšími chlapci
byl  Pavel,  obsadil  14.  místo,  nejlepší
mezi mladšími  dívkami  byla  Iveta  9.,
mezi staršími chlapci Štěpán 24., mezi
staršími dívkami Kateřina 13.

Okresní kolo hry Plamen na  hřišti
v Havlovicích a v Úpici na stadionu: obě
družstva mladší i starší kategorie obsa-
dila 5. místo.

Šedesátky v  Hajnici, v Hostinném,
ZPV v  Libňatově, okresní kolo ZPV
v Hřibojedech, kde hlídka vybojovala
8. místo do jarního kola, které proběhne
na konci května 2020 opět i tady v Ha-
vlovicích na hřišti. Přijďte mladé hasiče
podpořit.

Dorostenci se scházeli také zpravidla
v  pátek.  Trénovali  někdy  společně
s družstvem mužů a účastnili se s nimi
několika závodů v průběhu měsíců čer-
ven - září (Čermná, Dolní Kalná, Vlčko-
vice,  Dubenec,  Provodov-Šonov,
Radvanice, Arnultovice, Třebihošť, Lib-
ňatov, Vlčice, Bílé Poličany, Choustní-
kovo  Hradiště,  Lanžov,  Mladé  Buky,
Dolní Olešnice, Pilníkov, Strážkovice).
Celkově se v  poháru okresu Trutnov
umístili na 5. místě.

Poděkování patří všem vedoucím a
dorostencům, kteří se dětem v průběhu
roku ve svém volnu věnují bez jakého-
koliv nároku na „odměnu“. Odměnou
jim jsou zapálené děti, které mají radost
ze svých malých i větších úspěchů.

Poděkovat patří ale především rodi-
čům dětí, kteří velmi pomáhají přede-
vším tím, že nejen své děti dopravují
a doprovází na soutěže. Děkujeme.

Jitka Hofmanová
Mladí hasiči SDH Havlovice

Mladí hasiči na okresním kole hry Plamen v Úpici

Iveta Pavlásková při běhu na 60 m s překážkami

(pokračování z předchozí strany)
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Naše  TJ  Sokol  se  již  100  let  stará
o všechny sportuchtivé havlováky i spor-
tovce z okolí. Sportujeme nejen v naší
tělocvičně a ve sportovním areálu, ale
zajíždíme také na turnaje a soutěže do
okolí.

Každodenní cvičení
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
a spol. Každé úterý od 17.00 hodin se
naše tělocvična zaplní těmi nejmenšími
cvičenci  v  doprovodu  svých  rodičů
nebo prarodičů. Moc nás  těší,  že děti
chodí do tělocvičny rády a je znát, že dě-
lají  pokroky.  První  prosincové  úterý
bylo naše cvičení motivováno plyšovým
čertem Lukášem. Došlo také na vyrá-
bění čerta, který umí dělat kotrmelce, na
veselé cvičení i malou odměnu. V úterý
cvičí také mladší ženy a starší ženy. Ve
středu cvičí předškoláci, kteří jsou roz-
děleni na 2 party, a nohejbalisti, ve čtvr-
tek starší žáci a senioři. V pátek chodí ve
2  partách  cvičit  hasiči.  Od  dubna  do
října chodili každý čtvrtek na hřiště hrát
fotbalisté. V pátek trénovali volejbalisti,
do  tělocvičny  chodili  badmintonisti
a  v  neděli  stolní  tenisté  a  florbalisti.
V pondělí 16. 12. a v úterý 17. 12. pro-
běhly v naší tělocvičně předvánočně la-
děné cvičební hodiny. Rodiče s dětmi,
předškolní i školní žactvo – ti všichni si
zacvičili při zvuku koled a s rozsvíce-
ným vánočním stromečkem. Mohli  si
též vyrobit vánoční hvězdu. V závěru
cvičební hodiny si  společně rozkrojili
jablko,  jehož  hvězdička  symbolizuje
pevné zdraví a spokojenost do nového
roku. Pod stromečkem se pak objevily
naše  společné „sokolské“  dárky,  nová
trička pro děti, které budou reprezento-
vat TJ na různých závodech a balanční
cvičební náčiní Bossa.

Reprezentace 
Okresní kolo Zimního pětiboje pro-

běhlo v sobotu 9. 3. 2019 v tělocvičně ZŠ
Bří Čapků v Úpici. Naši tělovýchovnou
jednotu reprezentovalo celkem 14 zá-
vodníků v kategoriích nejmladšího a mlad-
šího žactva. V konečném hodnocení se
na prvním místě umístil Jakub Balcar
a Tomáš Tomčiak, stříbrnou příčku ob-
sadil Štěpán Smékal a Sára Nývltová, na
třetím místě byl Tobiáš Hejna. Do kraj-
ského  kola  ještě  ze  čtvrtých  a  pátých
míst postoupil Emil Kraus, Pavel Kraus
a Lenka Bekrová.
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Odměnou pro cvičitele a členy výboru byl turnaj v bowlingu

Taneční soubor z Panamy vystoupil v našem sportovním areálu

Krajské kolo soutěže „Zimní pětiboj“
se uskutečnilo 23. 3. 2019 v Hořicích.
Soutěžilo celkem 154 závodníků ve vě-
kových kategoriích od předškolních dětí
po dorost. Naši TJ reprezentovali: To-
biáš Hejna,  Emil Kraus,  Jakub Balcar,
Lenka  Bekrová,  Pavel Kraus  a  Tomáš
Tomčiak. Na stupně vítězů letos dosáhl

Jakub Balcar – 3. místo. Gratulujeme!
Všem závodníkům děkujeme za snahu
i předvedené výkony, rodičům za dovoz
dětí na závody a cvičiteli Pavlu Astrovi
za dohled nad závodníky.
Na regionální kolo v atletickém čtyř-

boji odjela ve sváteční středu 8. 5. 2019
(pokračování na následující straně)



vice–Havlovice. Již od brzkého rána se
zdálo, že se pochod vydaří. Vysvitlo slu-
níčko a i teplota stoupala. Ze startu ve
Václavicích vyrazilo asi 300 pochodníků
a cyklistů. Do vláčku nastoupilo asi 350
dětí a dospělých. Vláček sponzorovala
TJ Sokol a Modrá Střelka Náchod cel-
kovou částkou 110 tisíc Kč. Na cestu vy-
razili i turisté z Havlovic a ze Slatiny. Ve
Slatině na příchozí čekalo občerstvení a
živá  hudba  Domamazec.  Na  rytířské
stezce k hradu Vízmburk si děti i dospělí
mohli vyzkoušet skládání puzzle, stří-
lení  z  luku  a  trebuchetu,  poznávání
bylin, házení kroužku na hradní  věže
i otázky z historie. Na hradě bylo kla-
sické občerstvení, v cíli pak parta „ná-
dražáků“  uvítala  turisty  ve  stanici
Havlovice – hlavní nádraží. Takže si to
všichni patřičně užili.
Dne 25. 5. se konal 15. ročník nohej-

balového turnaje O dušičky havlovic-
kého vodníka.
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malá  skupinka  reprezentantů  naší  TJ
a poměřila své síly ve sprintu, skoku da-
lekém, hodu a vytrvalostním běhu. Eli-
ška Balcarová skončila v konečném po-
řadí na 3. místě, Kuba Balcar získal stří-
brnou medaili a Štěpán Smékal svoji ka-
tegorii vyhrál! Kuba Balcar byl zároveň
oceněn jako jeden ze tří nejúspěšnějších
sportovců regionálního centra SPV Trut-
nov v roce 2018. Poděkování patří také
rodičům, kteří své děti na závody do-
provodili. Pomoc při organizaci a dozor
nad závodníky z řad cvičitelů zajišťovali:
Jaroslav  Balcar,  Karolína  Smékalová
a Yvona Friebelová. Krajské měření sil
proběhlo v neděli 26. 5. v Týništi nad
Orlicí. Kuba Balcar se v kategorii mlad-
ších žáků I. umístil těsně pod stupni ví-
tězů na čtvrtém místě a Štěpán Smékal
získal stříbrnou medaili za druhé místo
v kategorii mladších žáků II.
Na  republikovém  finále  v  atletice

v Třebíči 8. 6. reprezentovali naši jed-
notu dva žáci. Jakub Balcar se ve své ka-
tegorii  umístil  na  10.  místě  a  Štěpán
Smékal vybojoval krásnou bronzovou
medaili. Děkujeme  za  vzornou  repre-
zentaci a chuť poměřit se s těmi nejlep-
šími z celé republiky. Panu Smékalovi
pak velký dík za zajištění doprovodu na
závody.

100 let jednoty 
Dne 26. 5. 1919 byla založena samo-

statná jednota Sokol Havlovice. V neděli
26. 5. 2019 jsme si připomněli toto sto-
leté  výročí.  Nejprve  si  zájemci  z  řad
veřejnosti mohli prohlédnout zmoder-
nizovanou  tělocvičnu  a  ubytovnu  TJ,
poté si připomněli významné osobnosti
p. Lelkovou, p. Kuldu a p. Matysku po-
ložením květin k jejich hrobům v našem
urnovém háji. Odpoledne si děti mohly
(v rámci dětského dne) zasportovat na
kluzišti v rámci deseti stanovišť, která
připomínala jednotlivé oddíly naší TJ.
Dospělí si pak mohli prohlédnout vý-
stavu v zasedací místnosti TJ (kroniky,
fotografie, loutky, dresy, atd.) Od 16.30
hodin pak na „zelené boudě“ proběhla
závěrečná oslava.

Zvelebení sportovního areálu a tělo-
cvičny
Na jaře jsme instalovali novou atrakci

pro  děti  a  to  lanovku  u  tenisových
kurtů. Po 13 letech bylo nutné investo-
vat do oprav minigolfových drah. Ne-
chali jsme odborně prořezat stromovou
alej mezi sportovišti. Na jaře jsme ne-

chali srovnat plochu před hlavní budo-
vou a zakoupili a položili jsme umělou
trávu.  Zakoupili  jsme  nové  ozvučení
sportovního  areálu.  Během  léta  jsme
zateplili tělocvičnu ze strany od Čápo-
vých. Na podzim jsme nechali zapísko-
vat a zrekultivovat obě fotbalová hřiště.
Celkové náklady na údržbu a opravy na-
šeho majetku se vyšplhaly na 600 tisíc Kč.

A nyní něco k sportovním akcím
V sobotu 9. 2. se konal další ročník

Valentýnského  turnaje  ve  volejbale.
Z celkových 10 družstev vyhráli Hastr-
mani. Ve čtvrtek 14. 2. od 18.00 se čle-
nové naší TJ sešli v kulturním domě na
výroční členské schůzi.
Na jaře jsme opět po roce zorganizo-

vali 3 tenisové ligy. Od jara jsme uspo-
řádali 7 turnajů minigolfové ligy a cel-
kovým vítězem se stal na podzim Pavel
Friede.
V  sobotu  11.  5.  jsme  organizovali

jubilejní  30.  ročník  pochodu  Václa-

Obě fotbalová hřiště byla zrekultivována a zapískována

(pokračování z předchozí strany)

Start horkovzdušných balonů na louce vedle hřiště

(dokončení na následující straně)
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V sobotu 8. 6. 2019 jsme hrou pod vy-
sokou sítí oslavili již 30 let konání let-
ního  turnaje  v  Havlovicích.  Někteří
z nás pamatují všechny ročníky, někteří
z účastníků ještě nebyli na světě. Zprvu
se  hrálo  ještě  na  antukovém  hřišti,
někdy i na ploše kluziště. V posledních
letech  bojujeme  na  kurtech  z  umělé
trávy. Stále však jde o šestkový volejbal
smíšených družstev. V turnaji zvítězili
Humláci.
Ve  dnech  22.  a  23.  6.  se  konal  již

42. fotbalový turnaj HAPO. Zvítězil tým
Sůl a pepř Česko z Trutnova.
V létě jsme opět zorganizovali 3 tur-

nusy dětských táborů, kterých se zúčast-
nilo 75 dětí. Turnaj Hapostar se konal
3. 8. a letos vyhrál Švery tým.
Ve středu 16. 8. navštívil Havlovice

panamský  soubor  ACADEMIA  DE
PROYECCIONES  FOLCLÓRICAS
ESPLENDORY CULTURA.
Dne 24. 8. se konal již 9. ročník kned-

líkového  beachvolejbalového  turnaje.
Z 6 družstev bylo první družstvo Seš-
lost. V sobotu 31. 8. 2019 se konal 18. roč-
ník turnaje pro hráče nad 50 let. Pohár
si odvezli Dědci z Náchoda. SC TJ Sokol
Havlovice  uspořádal  v  roce  2019 dva
tradiční turnaje.
V květnu byl odehrán Májový street,

kde  se na prvním místě umístil  team

XBallers  Family.  Domácí  Lvíčata  mu
podlehla ve finále. Na podzim se usku-
tečnil Memoriál svatého Václava, který
ovládl team Perfetto! Lvíčata se umístila
na šestém místě. Oba turnaje byly letos
navštíveny hojným počtem soutěžních
družstev, za což jsme velice rádi. Taktéž
nás těší, že se kvalita hry drží na vysoké
úrovni a myšlenka fair play je všudypří-
tomná.
V neděli 29. 12.  se konal Memoriál

Standy Čápa v pingpongu, kterého se
zúčastnilo 23 hráčů. Zvítězil Míra Týc.
Ve sportovním areálu bylo od dubna

do října živo. Přivítali jsme v ubytovně
a  sportovním  areálu  spoustu  dětí
z  okolních  základních  a  mateřských
škol. Firemní akci zde měly firmy John-
son, Astratex, Porfix, Eurolife a Boltjes.
Byli  jsme  spolupořadateli  Olympiády
pro starší a pokročilé,  jíž se účastnilo
takřka 400 seniorů.
… A co dodat závěrem?
Všem  ochotným  cvičitelům  patří

velký dík za jejich nezištnou práci pro
TJ Sokol.
Děkuji  výboru TJ,  správci  sportov-

ního areálu a všem organizátorům spor-
tovních akcí. Děkuji zastupitelům obce
Havlovice a sponzorům za trvalou pod-
poru našeho snažení.

Jaroslav Balcar a Yvona Friebelová

Domácí Lvíčata na Májovém turnaji ve streetballu

(pokračování z předchozí strany)

...ROK 2019 V TJ SOKOL HAVLOVICE

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



HAVLOVICKÝ SVAZ
MALÉHO FOTBALU z.s.

roku obhájili žáci ze ZŠ Pilníkov. Obou
akcí se zúčastnilo 6 převážně místních
škol v počtu cca 120 dětí.
Třetí a čtvrtý turnaj jsme uspořádali

pro mladší a starší žáky. V každé kate-
gorii bylo po čtyřech týmech. Kategorii
mladších  žáků vyhráli  již  potřetí  žáci
ze ZŠ Rtyně v Podkrkonoší. V turnaji
starších žáků zvítězil tým ze ZŠ Rtyně
v Podkrkonoší.
Všem vítězům turnajů i celoročních

soutěží gratulujeme.
Na konci sezóny v listopadu jsme se

opět sešli v havlovickém kulturním do-
mě  a  uspořádali  slavnostní  vyhlášení
celoročních soutěží. Součástí galavečera
byla jako vždy i bohatá tombola a raut
finančně podpořený naším novým part-
nerem Hotel Rýzmburk ze Žernova.
Mimo tradičních sportovních turnajů

se nám podařilo zajistit a zrealizovat de-
sítky  tréninků  v  malém  fotbale  pro
malé, ale i pro velké fotbalisty. Rádi při-
vítáme  v  našem  svazu  i  další  nové
(mladé) zájemce nejen pro „fotbálek“,
ale hlavně pro sportovní aktivitu říze-
nou odborným dohledem.
Oproti loňskému roku jsme měli kam

uskladnit sportovní materiál díky no-
vým skříním, umístěným v hlavní bu-
dově na hřišti v kabině pod stropem. Na
výrobu skříní byla plánovaně použita
více  než  polovina  finanční  dotace  od
obce Havlovice, za kterou děkujeme.
Za výbor Havlovického svazu malého

fotbalu z.s. bych chtěl již tradičně podě-

kovat za podporu obci Havlovice, MAS
Království Jestřebí hory, Královéhradec-
kému kraji, Asociaci malého fotbalu ČR,
Ministerstvu školství a dalším partne-
rům, kteří jsou nám nakloněni a bez je-
jichž  pomoci  bychom  nebyli  schopni
takový rozsah sportovních aktivit zajis-
tit. Zároveň děkujeme TJ Sokol Havlo-
vice z.s. za možnost pronájmu místních
sportovišť. Dále  chci poděkovat kole-
gům z výboru svazu, rozhodčím a také
všem kapitánům, kteří udržují chod jed-
notlivých týmů.
Další  informace, fotografie, tabulky,

tiskové  zprávy  atd.  najdete  na  našich
webových stránkách www.havlovicka-
liga.webnode.cz  i  na  Facebookových
stránkách pod názvem našeho svazu.

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

Stručné shrnutí naší práce ve fotba-
lovém sportu a činností našeho svazu.
Jsem  rád,  že  takový  rozsah  sportovní
aktivity jsme udrželi i v dalším roce pře-
vážně v malém  fotbale nejen pro do-
spělé, ale i pro děti.
Nejnáročnější akcí na organizaci a po-

řádání považujeme již 31letý turnaj pod
novým názvem Havlovická  liga (HL)
v malém fotbale, který finančně podpo-
řil a bude i nadále podporovat náš nový
hlavní partner Hotel Rýzmburk.
Tradičně  se  této  celoroční  soutěže

zúčastňují mužstva z trutnovského a ná-
chodského okresu. Jen v této soutěži le-
tos proběhlo 17 kol, 102 zápasů na 7 hři-
štích, na kterých padlo 733 branek. Vítě-
zem se stal tým Ležák Česká Skalice. Ve
své tradici pokračovala i Senior liga (hráči
nad 40 let), která sehrála v 6 kolech 18 zá-
pasů.  Vítězem  se  stal  poprvé  v  9leté
historii  domácí  tým  Hafa  Havlovice.
V těchto obou ligách nastupuje téměř
250 hráčů, kteří jsou členy našeho svazu.
V lednu jsme pořádali v úpické tělo-

cvičně ZŠ Bří Čapků 22. ročník Úpské-
ho poháru v halovém malém  fotbale,
kterého se účastnilo 11 mužstev.
Třetími  ročníky proběhly  další  dva

turnaje v malém fotbale pro malé fotba-
listy. Jeden pod názvem Juta Cup a druhý,
zatím nepojmenovaný  turnaj,  tzv. Po-
slední výkop.
V  červnu  jsme  uspořádali  Ligový

pohár opět v rámci kvalifikace HAPO,
za účasti pěti mužstev.
V září proběhlo hned několik turnajů

pro děti (žáky) a mládež.
První zářijová  akce  proběhla  spo-

lečně se spoluorganizátorem MAS Krá-
lovství Jestřebí hory a dětským parla-
mentem pod názvem Sportovní trojboj,
který  se  skládal  z  minigolfu,  plážové
přehazované  a  streetballu. Vítězem  se
stali již počtvrté žáci ze ZŠ Úpice Lány. 
Druhý žákovský turnaj v malém fot-

bale byl již 7. ročníkem pro školní děti
z našeho regionu. Vítězství z loňského

Finálový zápas

Domácí tým Hafa Havlovice – vítěz Senior ligy

ZŠ Pilníkov – vítězné mužstvo žákovského
turnaje



Vážení čtenáři havlovických novin,
na začátku loňského roku jsme se dle

dlouhodobé  předpovědi  meteorologů
připravovali na dešťově chudý rok. Po-
časí však na předpověď nedalo a tak se
naši členové mohli věnovat jarním vý-
lovům komor, kde ryby přežívaly zimu.
Ukázalo  se,  že  ryby přečkaly  zimu ve
velmi dobré kondici. Očekávání se vzta-
hovalo především na jeden druh a tím
byl candát obecný. V posledních letech
se ve  zvýšené míře  začínáme věnovat
přírodnímu výtěru tohoto druhu ryby.
O  candáta  je  ve  sportovních  vodách
mezi rybáři velký zájem, především díky
chutnému masu.  Co  nám  říká  o  této
rybě odborná literatura?
Candát  obecný  je  jedním  ze  dvou

druhů candáta vyskytujících se na úze-
mí Česka. Obývá především velké, po-
malu tekoucí úseky řek, údolní nádrže
a  rybníky.  Jedná  se  o  druh,  který  je
velmi choulostivý na obsah kyslíku a kva-
litu  vody. V  mládí  se  živí  především
planktonem,  měkkýši  a  dalšími  bez-
obratlými.  V  dospělosti  přijímá  jako
dravec výhradně drobnější druhy ryb.
Pohlavně dospívá ve věku 3–5 let. Tře se
v období od dubna do června. V tomto
období samec vyčistí v mělčinách určitý
úsek dna. Na něj pak  samice naklade
jikry. Samec snůšku hlídá a chrání před
případnými predátory až do vylíhnutí
potěru.
V období července a srpna dosahují

mladí candáti ideální délky pro odlov.
V těchto měsících se naši členové inten-
zivně  věnují  odlovu.  Pomocí  čeřenu
o rozměrech 1x1 m ryby postupně loví
a  šetrně přemísťují  do  rybochovného
zařízení. Odtud putují do sportovních
i soukromých vod téměř po celé České
republice.
V  loňském roce  jich  takto naši čle-

nové nachytali úctyhodných 100.000 ks.
Jedná se o rekordní množství v historii
naší organizace.
V roce 2018 jsme obec Havlovice po-

žádali o poskytnutí dotace formou ve-
řejnoprávní smlouvy z rozpočtu obce
na rok 2019 ve výši 136.000 Kč. Částku
jsme chtěli využít na spolufinancování
nové vjezdové brány a sekčních vrat ga-
ráže  hospodářské  budovy. V  prosinci
2018  nám  zastupitelstvo  obce  tuto
částku schválilo. Do výběrového řízení
se přihlásily tři firmy a vítězem se stal
Stanislav Čvančara, který obě akce rea-
lizoval.
Naše členská základna čítala v roce

2019 celkem 544 členů.
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Podzimní pohled na vypuštěný rybník Jindra

Nová pojezdová brána na dálkové ovládání

Výlov rybníka Jindra

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
2.621 kg rybí obsádky. Sloveno pak bylo
5.656 kg všech druhů ryb. Na výtažníku
„Jindra“ v  Havlovicích  bylo  na  jaře
2019 nasazeno 2.413 kg ryb a při výlovu

12. 10. 2019 bylo sloveno celkem 5.128
kg všech druhů ryb, což je velmi dobrý
výsledek.
Pokračovali jsme v celoročním pro-

deji ryb, především pstruha duhového.
Veřejnost  se  naučila  kupovat  čerstvé
ryby a tak zájem o ně je u nás opravdu
vysoký.

(dokončení na následující straně)



V  roce  2019  navštěvovalo  kroužky
mladých rybářů 54 dětí ve věku 8–15
let.  Schůzky  se  konaly  jedenkrát  za
měsíc. V zimních měsících se děti se-
známily se základy rybářského řádu, zá-
klady rybářské techniky, rybami našich
vod a vodními organismy. Tyto znalosti
jsou nutné k získání povolenky k rybo-
lovu.
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 rybářský tábor, mezi
mládeží velice oblíbený. V letošním roce
se tato akce konala na soukromém ryb.
revíru ve Vítězné, díky vstřícnosti maji-
tele p. Dušánka (KS – Fish s.r.o.). Po-
bytu  se  zúčastnilo  14  dětí  z  našich
rybářských kroužků. Tábor byl  zamě-
řený na lov ryb, šetrné zacházení s úlov-
kem při měření, vážení, pouštění úlovku
zpět do revíru a udržování pořádku na
lovném místě. V praxi se zde mládež se-
znamovala s lovem ryb na položenou,
plavanou, feedr a další rybářskou tech-
nikou.
Po  letních prázdninách  se v měsíci

září  již  tradičně  konaly  závody  mla-
dých rybářů z kroužků naší organizace.
I přes nepřízeň počasí se těchto závodů
zúčastnilo 22 dětí. V říjnu byl pro děti
zajímavou  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
– Kocléřov, BARO Úpice, Střechy – Vla-
dimír Franc Dvůr Králové n. L., Sezet –
Hajnice, Kovovýroba – Pavel Ficbauer
Hajnice,  Jaroslav Kroupa – Autoslužby
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V letošním roce plánujeme pokračo-
vat  v  opravách  sádek,  zejména  dvou
menších, které jsou v havarijním stavu
a protékají, dále dokončit opěrnou zeď
rybníčku „Žabárna“ a opravit zábradlí
balkónu hospodářské budovy.
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 členy

ČINNOST MLADÝCH RYBÁŘŮ Z ČRS Z.S. MO HAVLOVICE V ROCE 2019

MS Barchovan regulovat na základě po-
volení k odstřelu, který naše organizace
vlastní. V případě vydry říční tento ne-
rovný  boj  stále  prohráváme,  jelikož
tento vrcholový predátor je státem celo-
ročně chráněný. V roce 2019 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.

Velké poděkování za spolupráci a pod-
poru naší MO patří zejména obci Ha-
vlovice, dále MS Barchovan, MS Trut-
nov a Svazku obcí Jestřebí hory.
Jménem naší organizace přeji všem

hodně zdraví, trpělivosti a vzájemné to-
lerance v roce 2020.

Petrův zdar
Martin Kult

jednatel MO Havlovice

Hajnice, Pavel Novotný – autodoprava
Hajnice, KS – Fish s.r.o. rybářské po-
třeby – Jaroměř, Stavební práce Stani-
slav Vyhlíd – M. Svatoňovice, Donap
Petr Lánský – Říkov.
Poděkování  patří  především  všem

vedoucím  kroužků  a  dobrovolníkům,
kteří mládeži věnují svůj volný čas a při-

Losování míst u vody

Nejlepší tři dívky rybářského závodu mládeže

(pokračování z předchozí strany)
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pravují  pro ně  všechny  akce,  které  se
budeme snažit zajistit a realizovat i v le-
tošním roce 2020.

Za ČRS z.s.
MO Havlovice

vedoucí mládeže Ladislav Vojtěch
„Petrův zdar“



V naší škole se stále něco děje. Neji-
nak tomu bylo i v roce 2019. Pracovní
kolektiv  je  již  řadu  let  ustálený,  ale
v roce 2019 se konaly dvě změny. Z po-
stu paní uklízečky na jaře odešla ze zdra-
votních důvodů paní L. Térová a přišla
mladá slečna N. Zelená. Po letech kva-
litně  odváděné  práce  od  A.  Králové
a potom od L. Térové jsme si nemohli
a ani nechtěli  zvyknout na  ledabylost
N. Zelené. Naštěstí se na podzim L. Té-
rová vrátila a věříme, že jí bude zdraví
sloužit a v naší škole bude moci i nadále
pracovat.  Další  radikální  změnou  byl
odchod  do  důchodu  paní  kuchařky
I. Hejnové. Od září přišla Š. Sobotková,
vnučka I. Hejnové. Jsem rád, že se vý-
měna povedla a že se Šárce u nás líbí. Ve
škole a školce pracuje nyní 11 zaměst-
nanců – p. H. Prokopová, L. Wernerová,
Y. Friebelová, E. Bekrová, A. Andršová,
R. Čápová, R. Sobotková, Š. Sobotková,
P. Paulusová, L. Térová a já.
Výuka ve škole probíhá podle vzdělá-

vacího plánu Naše škola, podle RVP pro
základní  vzdělávání. V  červnu  odešlo
14 dětí ze 4. ročníku a přišlo 7 dětí do
1. ročníku. V současné době máme 31 žá-
ků. Družina je otevřena od 6.30 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 hod.
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 a sou-
těže Požární ochrana očima dětí, taneč-
ní  akademie  v  Úpici. Vynášíme  smr-
ťačku. V rámci Dne Země čistíme Ha-
vlovice od odpadků. Pro děti a rodiče
připravují  paní  učitelky  čarodějnický
pochod. Spolupořádáme Zdravotnický
víceboj – okrskové kolo a děti se pravi-
delně účastní i okresního kola. Od ledna
do  května  vede  paní Vlachová  v  naší
škole  zdravotnický  kroužek.  Pro  ma-
minky a seniory jsme připravili vystou-
pení v tělocvičně školy. Tradiční akcí je
i Havlovická olympiáda a soutěž ve vy-
bíjené pro ZŠ Batňovice a Velké Svato-
ňovice. V červnu vyrážíme na dopravní
hřiště  v Náchodě. Vloni  jsme  byli  na
školním výletě  v ZOO Dvůr Králové.
V červnu jsme se rozloučili se čtvrťáky
společně s panem starostou v kulturním
domě. Každou  středu  se  děti  scházejí
v kroužku šikovné ručičky. Během roku
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Školní výlet na přehradu Les Království

Naše hlídka se umístila na 3. místě ve Zdravotnickém víceboji

Začátek čarodějnického pochodu byl na Výsluní

(dokončení na následující straně)

navštěvují děti z 3. a 4. ročníku kroužek
keramiky.  Příležitostně  navštěvujeme
divadelní představení v Úpici a někdy za
námi přijedou loutkoherci přímo k nám
do školy. V září jsme pomáhali s orga-
nizací Olympiády pro dříve narozené.
Na podzim běháme Běh spadaným lis-
tím. Po výlovu využíváme možnost na-

vštívit areál ČSR a rybník Jindra. Od lis-
topadu do března každou středu odpo-
ledne  navštěvujeme  saunu.  Jedenkrát
ročně se podíváme do místní knihovny.
Ve čtvrtek 5. prosince za námi přišel Mi-
kuláš s andělem a čerty. Opět jsme při-
pravili pro děti z okolních škol a  školek



a  hlavně  pro  rodiče  a  příbuzné  diva-
delní představení před Vánoci, které se
tentokrát  jmenovalo  Nebe,  peklo,  ráj.
Z výtěžku jsme financovali předvánoční
výlet do výtopny Jaroměř a na předvá-
noční Hrádek u Nechanic. Zbytek utra-
tíme za dopravu na kulturní akce v okolí.

A nyní vám přiblížím tři akce.
V úterý 14. 5. 2019 žáci naší školy po-

přáli maminkám  a  babičkám  ke DNI
MATEK formou kratších divadel v tělo-
cvičně školy. Vytvořili jsme tři skupinky
dětí, které  si připravily  tyto pohádky:
první  zahrála  příběh  Jarní  strom  vy-
práví, druhá pohádku Teta Bedla a třetí

pohádku Zlatovláska. Generálku jsme si
udělali ráno pro naši mateřskou školku.
Odpoledne jsme vystoupení předvedli
našim havlovickým babičkám a dědeč-
kům a v podvečer jsme tři pohádky a zá-
věrečnou  básničku  a  písničku  zahráli
našim zlatým maminkám. Každá ma-
minka dostala dárečky, přáníčko a slad-
kou pusu.
Ve středu 12. 6. 2019 se v našem spor-

tovním  areálu  konala  OLYMPIÁDA
málotřídních škol v atletice. Ve školních
kolech jsme vybrali ty nejlepší závod-
níky v běhu, skoku a hodu. Závodníci
dostali školní dresy a i ve velikém horku
bojovali ze všech sil. A jak jsme dopadli?
1.  místo  – Matyáš  Duch  – 1.  třída.
2. místo  – Tomáš Tomčiak  – 4.  třída.
3. místo – Emil Kraus – 1. třída, Jakub Bal-
car – 3. třída. Ve vybíjené jsme vybojo-
vali 2. místo. První byly tentokrát Velké
Svatoňovice a třetí Batňovice. Vítězům
gratulujeme, všem závodníkům děku-
jeme za dobrou reprezentaci naší školy
a těm ostatním za skvělé povzbuzování.
Ve čtvrtek 12. 12. 2019 se všichni ško-

láci a nejstarší děti ze školky vypravili
na výlet za získané peníze z našeho vá-
nočního vystoupení. Jeli jsme speciál-
ním autobusem do železničního muzea
VÝTOPNA  Jaroměř. Viděli  jsme  tady
8 starých lokomotiv, točnu, prolezli si
staré vagóny a od pana průvodce jsme si
vyslechli spoustu zajímavostí. Pak jsme
autobusem pokračovali do Hrádku u Ne-
chanic. Zde jsme si prohlédli vánočně
vyzdobený zámek a dokonce jsme na-
vštívili komnatu, kde se natáčela nová
vánoční pohádka. Každý si mohl koupit
nějakou maličkost pro vzpomínku na
tento výlet. Zpáteční cesta nám rychle
utekla, protože jsme si zpívali, pozoro-
vali okolní krajinu a vyprávěli si s ka-
marády.
A co se ve škole změnilo?
V lednu jsme koupili nové postýlky

do MŠ. V létě firma Movis vyměnila ob-
klady a dlažbu v umývárně a WC v ma-
teřské  škole  tak,  jak  si  navrhly  paní
učitelky, v hodnotě 600 tisíc Kč. Nechali
jsme vymalovat část herny a školní dru-
žinu. Instalovali jsme kamerový systém
u vstupních dveří do školy a školky. Za-
koupili jsme nový nábytek do třídy pro
předškoláky v hodnotě 40 tisíc Kč. Na
podzim R. Paulus zhotovil nové šatny
pro nejstarší děti z MŠ za 70 tisíc Kč. Už
nám chybí jen nové židle do jídelny.
Závěrem  děkuji  obci  Havlovice  za

příkladnou spolupráci a podporu.
Mgr. Jaroslav Balcar
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Při tradičním vynášení smrťačky je vždy velká účast

Rozloučení se žáky 4. ročníku

Prosincový autobusový výlet do Hrádku u Nechanic

(pokračování z předchozí strany)



Rok se sešel s rokem. A co napsat no-
vého a zajímavého o naší školce?
Třeba to, že oslavila svoje šedesátiny

(viz foto).
Třeba to, že se v průběhu minulého

roku výrazně proměnil její vzhled (viz
foto).
Třeba to, že je školka plně obsazena

a že ze 43 zapsaných dětí je pouze šest
přespolních (viz foto).
Nebo  třeba  to,  jaké  milé,  zajímavé

a úsměvné hlášky se dětem v naší školce
povedly… protože to tu ještě nebylo (viz
následující text).
Tak tedy… takový obyčejný den u nás

začíná  už  ráno  o  půl  sedmé,  kdy  se
školka  odemyká.  Do  půl  osmé  se
všechny děti postupně  scházejí  v pří-
zemí školky a poté už starší děti odchá-
zejí do své třídy v prvním patře. V té
době jsme při loučení s rodiči zaslechli:
„Ahóóój, mám tě moc rád. Miluju tě,
tati!“, „Ahóóój, ty moje milovaná ma-
minko!“ Nebo se jeden chlapeček ptal
druhého: „Budeš zase bulet? – Nebudu,
mám svátek, ve školce se nebulí…“ Jed-
nou přiběhl jiný kluk do třídy a volal na
paní učitelky: „Holky, já jdu dneska po
O!“ To  znamená,  že  pro  něho  rodiče
přijdou  po  obědě.  Další  oslovení  pro
nás,  paní  učitelky,  také  zní:  „paní Ši-
kulko“ nebo „paní Otylko“.
Zhruba  do  osmé  hodiny  probíhají

v  rámci  denního  režimu  volné  ranní
hry. To je studnice dalších hlášek. Třeba
při stavění kostek: „Teď dělám spodek
a pak budu dělat horek.“ Při navlékání
korálek se ozvalo: „Hele, to mám krásný
dimajant!“ (diamant). Při hře s dvěma
panenkami Barbie si holčičky povídají:
„Já se nechci milovat, nikdy jsem se ne-
milovala. Ale jestli se chceš milovat, tak
se ustroj!“Nebo: „Tondo, vezmem se, až
budem velký?“ či: „Paní učitelko, víte,
s kým se ožením? S Eliškou. Mám ji totiž
moc rád, tak se s ní musím oženit…“
V průběhu celého dne mají děti mož-

nost si do svého hrnečku nalít čaj nebo
šťávu. Když si pak paní učitelka nabírá do
svého šálku vlastní sypaný čaj, ptá se jí
malý kluk: „Co to tady hrabošíš, učitelko?“
Ještě před svačinou čeká na děti ranní

cvičení. Ty starší cvičí v tělocvičně, mlad-
ší děti v herně. A to se pak při motivo-
vaném přelézání lavičky třeba ozve: „Já
nejsem ani kočka ani pes. Já jsem šnek
domácí, proto lezu pomalu!“ Někdy zas
kolem vás  směrem k WC rychle pro-
běhne tříletý chlapeček, drží se v roz-
kroku  a  volá:  „Učitelko, já to mám
akutní!“ No, co k tomu dodat…

Po svačině následují různé řízené čin-
nosti.  Poznávací,  hudební,  výtvarné,
pracovní,  literární.  Děti  jsou  zvídavé,
hodně toho znají, rády se zapojí do zají-
mavých  činností  a  někdy  se  přitom
pěkně zasmějeme… Třeba když se paní
učitelka při prohlížení knížky se zvířaty
ze ZOO ptá, kdo je na obrázku. „To je

plachetňák“ (plameňák) uslyšela. Nebo
když jsme si povídali o práci dospěláků
a o povoláních, tak jsme se dozvěděli, že
lokomotivu řídí „lokomotivák“ a domy
staví  „domkovač“…  a  že  prý:  „Doo-
pravdy, já si nedělám vtip!“ Když paní
učitelka jednou u mladších dětí řekla, že
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Oslavy 60. výročí vzniku MŠ – odpolední oslava pro rodiče a veřejnost

Poděkování bývalým i současným zaměstnancům MŠ

Vánoční vystoupení „Nebe, peklo, ráj“

(dokončení na následující straně)



si k sobě zavolá malé žabičky, zvedl se
jeden  chlapeček,  ale  vedle  sedící  hol-
čička ho rázně usadila zpět na židličku
a řekla: „Seď, my jsme velký žáby!“ Jindy
si  zase  paní  učitelka  k  sobě  volala
všechny holčičky. Když přiběhl i jeden
kluk, zeptala se ho, jestli je holka a od-

pověď  zněla:  „Nejsem holka, já jsem
kluka!“
Okolo půl desáté se začínáme chystat

na pobyt venku. Vycházky v Havlovi-
cích jsou nádherné. Louky, lesy, hřiště,
cesty i pěšinky… a k tomu ještě nová cy-
klostezka. Ta je super! Už jsme ji moc-
krát vyzkoušeli. „A budeme tam jezdit

na kolotrojce?“ (na trojkolce). Při jiné
procházce okolo urnového háječku jsme
zas  dostaly  dotaz:  „A budeme tam
hajat?“ Od  jara  do  podzimu  jsme
každý pátek celé dopoledne venku. Jsou
to naše oblíbené „lesní školky“. Při jedné
z delších tras jsme však zaslechli: „Za-
čínám se unavovat!“ a při zdolávání vel-
kého kopce se ozvalo z davu: „To je ale
život!“
Přejme si vespolek, aby naše děti na

„svůj život“ ve školce vzpomínaly rády.
Nejen proto, že z procházky se vracíme
na dobrý oběd. Když se však jedna ma-
minka svého malého chlapečka každý
den ptá, co měl k obědu, uslyší jenom
„neklíky“,  „neklíky“ a  zase  „neklíky“
(rozuměj knedlíky). „Půjdeš dneska po
O? Ne, po obědě!“ zněla  také  diskuze
malých dětí. Na ty, kteří po „O“ domů
nejdou, pak čeká měkká postýlka s je-
jich oblíbeným plyšákem, také pohádka
a odpočinek. (Co bychom za to my do-
spěláci dali, moci si jít po obědě schrup-
nout!) Mladší děti po odpočinku vstá-
vají okolo druhé hodiny, starší o něco
dříve  –  dle  individuálních  potřeb.
A potom už jen svačina, volné hry nebo
dokončování  činností  z  dopoledního
programu. Provoz školky končí v 16.00
hodin. A tady končí i naše autentické,
dětské hlášky roku 2019, které potvrzují,
že „s  úsměvem  jde  všechno  líp“  a  že
„smích  je  kořením  života“,  jak  řekli
moudří. Mějme to tedy také na paměti
v novém roce.
Na  závěr  školkovského  příspěvku

„trochu jinak“ ještě přidáme poslední
básničku z našeho vánočního vystou-
pení „Nebe,  peklo,  ráj“.  Děti  ze  školy
i školky, v kostýmech čertů a andělů, ji
tam říkali kapříkovi s kouzelnou šupi-
nou, aby jim splnil jedno přání. A pro-
tože to byla jen pohádka, zkusme si toto
přání přečíst ještě jednou, tady, v našich
novinách. A plnit jej doopravdy, všichni
vespolek a každý den v roce 2020.

Poslouchej, ty kapříku, když nám splníš
přání:
ať se lidi neperou, láska ať je k mání.
Peklo jsme už viděli, nebe máme nad
sebou,
žijme v  míru vespolek s  naší krásnou
planetou.
Buďme dobří přátelé, co si umí pomoci,
ať nás tady netrápí závist, zlo a nemoci.
Jedno přání jediné? Co by si kdo přál?
Aby tady na zemi byl pozemský ráj.

Děkujeme!
Vaše děti a paní učitelky ze školky
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Rekonstruované WC v přízemí školky

Umývárna pro nejmladší děti „Žabičky“

Nové šatní skříňky pro starší děti MŠ

(pokračování z předchozí strany)
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Poplatek za odvoz a  likvidaci do-
movního odpadu do 28. 2. 2020

Poplatek za kabelovou  televizi do
31. 3. 2020

Poplatek ze psa do 31. 3. 2020

Poplatek za odběr vody z obecního
vodovodu  za  období  1.  7.  2019  –
30. 6. 2020 do 31. 7. 2020

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. 1/2019 poplatek ze psů platí držitel psa. Poplatníkem je fyzická nebo
právnická  osoba,  která má  sídlo  nebo  je  přihlášená  na  území  obce Havlovice.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatník je povinen ve lhůtě do 15 dnů
ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti a také i zánik poplatkové po-
vinnosti (např. úhyn psa, jeho ztrátu, darování, prodej).
Sazba poplatku činí ročně:
a) za prvního psa 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 400 Kč
c) za prvního psa chovaného v bytovém domě 300 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa chovaného v bytovém domě téhož
držitele 600 Kč

e) za prvního psa, chovaného v bytovém domě, jehož držitelem je osoba
starší 65 let 200 Kč

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, osoby starší 65 let,
chovaného v bytovém domě 300 Kč

Poplatek je splatný k 31. březnu příslušného kalendářního roku.

POPLATEK ZA ODBĚR VODY
Z OBECNÍHO VODOVODU

Cena vody za odečítací období 1. 7. 2019 – 30. 6. 2020 je stanovena na 18,– Kč/m3.
Platba se provádí do  31. 7. 2020.
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 2020 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 2020
byl stanoven na 1 500,– Kč.

ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKŮ V ROCE 2020





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.



HAVLOVICKÉ NOVINY 47

KALENDÁŘ SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKCÍ V ROCE 2020 

datum název akce kontaktní osoba telefon 
11. 1. Tříkrálový koncert Městské hudby Úpice Dvořáček P. 603558845
18. 1. Úpský pohár Tohola M. 737141504
1. 2. Ples jezdců, chovatelů a přátel koní Prouzová J. 736765220
8. 2. Volejbalový Valentýnský turnaj v KD Havlovice Prokop M. 724761300
8. 2. 2. mistrovství Havlovic v lyžování Čepelka J. 777608908
20. 2. Havlovický masopust Balcar J. 777005790
22. 2. 12. ročník Česko-slovenský košt slivovic Mencl Z. 774854079
27. 2. Island: přednáška Jitky a Jana Trčkových Čepelka J. 777608908
29. 2. Myslivecký ples Kalužný O. 736136779
7. 3. Hasičský bál Dvořáček M. 732266215
14. 3. Rybářský společenský večer Kult M.  731552503
29. 3. Vynášení Smrťačky Balcar J. 777005790
7. 4. Zápis do ZŠ Balcar J. 777005790
9.–10. 4. Přebor KHK mládeže do 20 let v šachu  Bydelský T. 606035370
11. 4. Benefiční koncert Michal Tučný revival Míl V. 604157105
12. 4. 1. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
30. 4. Pálení čarodějnic – čarodějnický pochod Dvořáček M. 732266215
květen – řijen Havlovická Tropical liga a senior liga (malý fotbal) Kocián J. 777583602
2. 5. Otvírání sezóny na hradě Vízmburk Balcar J. 777005790
4. – 5. 5. Zápis do MŠ Friebelová Y. 774283123
10. 5. 2. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
16. 5. 31. ročník Pochod Václavice–Havlovice Balcar J. 777005790
17. 5. Májový streetball Nývltová P. 702 014 003
23. 5. Oslava 135. výročí vzniku SDH Havlovice Jansa J. 603470305
30. 5. Nohejbalový turnaj O dušičky Havlovického vodníka Dufek J. Kulda R. 731262722, 734121756
30. 5. Úpění - sportovní areál – Náchodec Andrš A. 606037889
31. 5. Dětský den ve sportovním areálu Dvořáčková M. 739089561
6. 6. Volejbalový turnaj Prokop M. 724761300
7. 6. 3. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
13.–14. 6. Pohár OMS Trutnov – barvářské zkoušky Prouza J. 603909464
14. 6. Ligový pohár pro hráče HTL Kocián J. 777583602
18. – 21. 6. Rybářský tábor mládeže do 15 let – Vítězná Vojtěch L. 602181539
20. 6. 43. r. fotbalového turnaje HAPO Tohola M. 737141504
20. 6. 6. ročník: Havlovka | Cesta na hraně! Čepelka J. 777608908
28. – 3. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
5. – 10. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
12. 7. 4. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
12. – 17. 7. Sportovní tábor TJ Sokol Balcar J. 777005790
18. 7. Vozatajské odpoledne Prouzová J. 736765220
18. 7. Benátská noc a divadelní představení Kopecký J. , Míl 775175330
1. 8. HAPOSTAR (Fotbalový turnaj pro hráče nad 40 let) Tohola M. 737141504
1. 8. Letní běh na běžkách Andrš A. 606037889
9. 8. 5. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
srpen Beachvolejbalový turnaj Prokop M. 724761300
29. 8.  SUPER HAPO STAR (fotbalový turnaj hráčů nad 50 let ) Tohola M. 737141504
3. 9. Olympiáda pro starší a pokročilé Tohola M. 737141504
5. 9. 11. Vízmburské slavnosti – Vízmburk Balcar J. 777005790
5. 9. Rybářské závody mládeže do 15 let Vojtěch L. 602181539
6. 9. 6. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
11. 9.  Žákovský turnaj v malém fotbalu a sport. Trojboj MAS KJH Kocián J. 777583602
12. 9. Pohádkový les Andrš A. 606037889
13. 9. Memoriál sv. Václava – streetballový turnaj Nývltová P. 702 014 003
16. 10. 5. r. Žákovského turnaje v malém fotbalu MAS KJH Kocián J. 777583602
3. 10. Hubertova Jízda Prouzová J. 736765220
říjen Východočeské finále v Agility Košek P. 603463720
10. 10.  Výlov rybníka Jindra Hofmann P. 734230290
11. 10. 7. Havlovice minigolf Open Čápová H. 604251961
31. 10. Koncert TURBO v KD Andrš A. 606037889
7. 11. Halloween – Vystoupení pro děti a dospělé v KD Míl V. 604157105
14. 11.  Slavnostní zakončení havlovické ligy v MF – KD Kocián J. 77758362
29. 11.  Rozsvěcení vánočního stromu – park T.G.M. Dvořáček P. 603558845
13. 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
17. 5. 2020

POSVÍCENÍ V HAVLOVICÍCH
11. 10. 2020

OBECNÍ ÚŘAD HAVLOVICE 
úřední hodiny:
Po 8.00–12.00 / 12.30–17.00 hodin
St 8.00–12.00 / 12.30–17.00 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
9.00 – 11.00 – mateřská škola
13.00 – 15.00 – základní škola
15.00 – 20.30 – společná pro veřejnost
– muži a ženy společně v plavkách

vstupné
děti do 10 let 10,– Kč
děti 11–15 let 25,– Kč
dospělí 80,– Kč
permanentka pro dospělé 700,– Kč (na 10x)

Nový nábytek ve třídě starších dětí „Rybiček“

Školáci při předvánoční cvičební hodině

Rodiče a děti při pravidelném cvičení


