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

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2011
Je to jen pár let nazpět, kdy jsem na
těchto místech Havlovických novin
psával o tom, že poklidný život v naší
obci nebyl ničím vážně rušen. Lidé se
scházeli v novém sportovním areálu
nebo v opraveném kulturním domě.
Zde si stále měli co říci a naše spolky
za obecní podpory jim nabízely desítky akcí, do kterých se mohli zapojit.
Pak přišel rok 2007. Mnohaleté, cílené
úsilí zastupitelstva o rozvoj naší obce
ve všech oblastech jejího života bylo
po zásluze oceněno. A to cenou nejvyšší. Vyhráli jsme celostátní kolo
prestižní soutěže Vesnice roku 2007.
Stali jsme se teprve 13. obcí z více jak
6000, které se to podařilo. V té době
nechal obecní úřad vyrobit několik
set triček s vyšitým znakem naší obce.
Během několika měsíců byla rozprodána. Na nejrůznějších místech bylo
možné potkat havlováky, kteří v nových tričkách byli patřičně pyšní na
to, odkud pocházejí. A další důkaz, že
svoji práci děláme dobře, přišel hned
v následujícím roce. Dne 20. června
2008 navštívil naši obec prezident
České republiky pan Václav Klaus
v doprovodu hejtmana Královéhradeckého kraje pana Pavla Bradíka.
Byla to návštěva, na kterou se nezapomíná, a která bude zapsána zlatým
písmem do dějin naší obce. Velikého
ocenění dosáhla naše obec v září
2008. V holandské obci Koudum se
bezvadná parta 45 zástupců naší obce
zúčastnila soutěže Vesnice Evropy.
Zde jsme převzali prestižní Evropskou cenu obnovy vesnice za celkový
rozvoj obce ve všech oblastech života.
A tak jak už to v životě chodí, po
těch všech úspěších a oceněních,

Nový most U Mandle v kresbě Josefa Vika
o kterých si může více jak 90 % obcí
v celé republice nechat jen zdát, následoval tvrdý pád.
Někteří spoluobčané neunesli tíhu
vítězství a úspěchů naší obce a začali
jednat. Ideálním podnětem se jim
stala nevydařená dotace na stavbu
mostu přes řeku Úpu v části obce
U Mandle. O výměnu původního železného provizorního mostu, který
byl již několik let v havarijním stavu,
usilovala obec 30 let. Považovali jsme
za veliký úspěch, že se nám podařilo
v roce 2009 získat od Státního fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) dotaci ve výši téměř 10 mil. Kč. Na základě výběrového řízení byla jako
dodavatel stavby vybrána firma
M-Silnice a.s., Pardubice. Ta podala
nejnižší nabídku z oslovených firem
(necelých 12 mil. Kč) a v září 2009
zahájila stavbu. V dubnu 2010 krátce
před dokončením stavby se objevily
problémy se zajištěním finančních
prostředků z této dotace. Smlouva
podepsaná se SFDI se ukázala jako
falzifikát. Obec Havlovice si okamžitě najala pro zastupování advokátní
kancelář, s jejíž pomocí podala trestní oznámení. Stejně tak učinil
i SFDI. S firmou M-Silnice byl uzavřen splátkový kalendář do konce
roku 2011. Byli jsme postaveni před
nelehký úkol. Během osmnácti měsíců zajistit finanční prostředky, které
téměř dvojnásobně překračují roční rozpočet obce. Kolotoč desítek

jednání na nejrůznějších úrovních nebral konce.
Do konce roku 2011 se podařilo
z dluhu umazat více jak 9 mil. Kč. Po
dohodě s firmou M-Silnice a.s. byla
poslední platba ve výši 750.000,- Kč
odložena do konce října 2012. Na
celou stavbu obec přijala úvěr od
ČS, a.s. a od soukromé osoby v celkové výši 5,5 mil. Kč s dobou splatnosti 15 let. Zadlužení obce vzhledem
k jejím příjmům je na nízké úrovni
a v žádném případě nebude bránit jejímu rozvoji v dalších letech.
Během řešení našeho problému
okolo mostu atmosféra v obci řádně
zhoustla. Obcí se šířilo mnoho lží
a polopravd. Namísto toho, aby se někteří občané přišli o stavu věci informovat na obecní úřad, považovali za
lepší, pozvat do obce hned čtyřikrát
Českou televizi v čele s redaktorem
Vlastimilem Weinerem. Náš problém
se tak stal celostátní mediální senzací.
Samozřejmě, že ve zkreslených reportážích nemohlo chybět jizlivé připomenutí, že naše obec se stala Vesnicí
roku. Špatná nálada v obci se přenesla
i do řad zastupitelů. To přestalo být
jednotné. Vše vyvrcholilo 12. prosince 2011 na veřejném zasedání
Zastupitelstva obce Havlovice, kdy
11 zastupitelů z celkového počtu 15
hlasovalo pro odvolání místostarosty
Jana Čepelky pro ztrátu důvěry.
Pevně věřím, že atmosféra v naší
obci se už konečně začne vylepšovat.
Byl bych rád, kdybychom se řídili
a stále si připomínali slova našeho nedávno zesnulého bývalého pana prezidenta Václava Havla: ,,Přál bych naší
zemi méně upachtěných lidí. Lidé by
se měli zastavit, rozhlížet se, odpouštět si, ze života se radovat, prožívat ho.
Ne si závidět, stále se za něčím štvát,
hledat problémy kde nejsou“.
Ing. Pavel Dvořáček

