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

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2007
V minulých ročnících Havlovických
novin bylo na těchto místech většinou
napsáno, že poklidný život v naší obci
nebyl ničím vážně narušen. Pro rok
2007 se to ovšem říci nedá. Že bude
rok bohatý a pestrý na události, již
předznamenala noc z 18. na 19. ledna.
To se přes naši republiku přehnal
orkán Kyrill. Na Sněžce naměřili
rychlost větru 216 km/hod. Orkán za
sebou nechal spoušť v podobě tisíců
hektarů polámaných lesů. Škody na
lesních porostech v Havlovicích naštěstí nebyly veliké, zato náporu větru
neodolala naše nejstarší borovice
v polích na Popluží.
Další významnou událost jsme
si nechali na 20. červen. To jsme se
dozvěděli, že obec vyhrála krajské
kolo soutěže Vesnice roku 2007.
Toto slavné vítězství bylo mnohokrát
připomínáno i při jubilejním 30. ročníku Havlovického poháru v kopané.
Davy diváků, které přišly na pěkný
fotbal, vždy tuto zprávu odměnily
potleskem. Hned jak na konci srpna
skončily oslavy krajského vítězství,
začaly přípravy na celostátní kolo.
Událost roku a myslím, že nejen
loňského, přišla 13. září. Havlovice
se staly Vesnicí roku 2007 České
republiky. Vítězství v prestižní soutěži
zaplnilo stránky novin a časopisů,
objevilo se i v dalších médiích. Havlovice se staly známou a uznávanou
obcí. Rok 2007 se stal i rokem rekordů. Díky rozsáhlé výstavbě rodinných domků, která nemá v širokém
okolí obdobu, překročil počet trvale
hlášených obyvatel naší obce hranici
900. Stalo se tak po dlouhých 50ti
letech.
Dalším rekordem byla suma finančních prostředků, které se poda-
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První tři obce v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2007
řilo z různých grantů a dotací získat
navíc do rozpočtu obce. Jednalo se
o částku 3 150 000,– Kč. Dále se podařilo získat na vybudování asfaltové
komunikace k rodinným domům na
Králově kopci bezúročnou půjčku od
ČSOB ve výši 1 500 000,– Kč s dobou
splatnosti 42 měsíců. Rozpočet obce
po všech změnách překonal historickou hranici 13 000 000,– Kč.

Při našem ohlédnutí nemůžeme zapomenout ani na náš sportovní areál.
Chlouba obce opět vyrostla do krásy.
Za více než milion korun byla vybudována asfaltová příjezdová komunikace, zmodernizován prodejní stánek,
vybudováno nové osvětlení kluziště,
položena další zámková dlažba. Areál
se stal sportovním a společenským
centrem obce.

