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  Našemu krajiNašemu krajiNašemu kraji         

      

V tobě je kouzlo zakleto V tobě je kouzlo zakleto V tobě je kouzlo zakleto    

---   tisíce krásných máš míst,tisíce krásných máš míst,tisíce krásných máš míst,         

ať jsou to hladiny rybníkůať jsou to hladiny rybníkůať jsou to hladiny rybníků   

i jehličím vonící hluboké lesy, i jehličím vonící hluboké lesy, i jehličím vonící hluboké lesy,    

ať jsou to meze ať jsou to meze ať jsou to meze    

šípkovým keřem zarostléšípkovým keřem zarostléšípkovým keřem zarostlé   

či vonná stébla trav.či vonná stébla trav.či vonná stébla trav.   

A jako v pohádce nechybí ani hrad,A jako v pohádce nechybí ani hrad,A jako v pohádce nechybí ani hrad,   

jež z dávných dob odkryl svou tvář,jež z dávných dob odkryl svou tvář,jež z dávných dob odkryl svou tvář,   

tak s krásou skalních městtak s krásou skalních městtak s krásou skalních měst   

to kouzlo rozdáváš ...to kouzlo rozdáváš ...to kouzlo rozdáváš ...   
 

  

 

 

 

 

        

      

             

 

 

Krásný jsi, když jarem se rozvíjíš,Krásný jsi, když jarem se rozvíjíš,Krásný jsi, když jarem se rozvíjíš,   

když léto tě teplem zahřívá,když léto tě teplem zahřívá,když léto tě teplem zahřívá,   

krásný jsi, když stoupají mlhy nad lesemkrásný jsi, když stoupají mlhy nad lesemkrásný jsi, když stoupají mlhy nad lesem   

a podzim ti barevnou škálu namíchá.a podzim ti barevnou škálu namíchá.a podzim ti barevnou škálu namíchá.   

Krásný jsi v zimě, když hory se v dálce bělajíKrásný jsi v zimě, když hory se v dálce bělajíKrásný jsi v zimě, když hory se v dálce bělají   

a krajinu přikrývá sníh,a krajinu přikrývá sníh,a krajinu přikrývá sníh,   

když večer se chaloupky světlem rozzáříkdyž večer se chaloupky světlem rozzáříkdyž večer se chaloupky světlem rozzáří   

a zvonkem rozezní a zvonkem rozezní a zvonkem rozezní    

---   je radost z těchto chvil ...je radost z těchto chvil ...je radost z těchto chvil ...     

      Zeměpisná poloha 

 

Česká republika,  kraj Královéhradecký,  okres Trutnov,   50˚ 29΄ severní šířky,   16˚ 02΄ východní délky 

 

Nadmořská výška :         320 m n. m. - 490 m n. m. (střed obce 340 m n. m.) 

 

Sousední obce :          Úpice /S/,    Rtyně v Podkrkonoší /SV/,    Červený Kostelec /JV/,    Slatina nad Úpou /J/,    Libňatov /Z/ 

 

Orientační vzdálenosti:   Trutnov 15 km, Náchod 20 km, Hradec Králové 50 km, Praha 150 km, Brno 185 km, Ostrava 250 km, Cheb 310 km,  

   Bratislava 305 km, Berlín 360 km, Paříž 1165 km, Londýn a Řím 1330 km, Helsinky 1450 km, Lisabon 2815 km  

                                     

Název obce 
 

Je pravděpodobně odvozen od jména jejího lokátora, tj. vrchností pověřeného zakladatele obce Havla.  

V průběhu staletí se příliš neměnil. V letech 1545 a 1654 se připomínají jako Hawlowicze, v roce 1713 se uvádí poněmčený tvar Hawlowitz.  

V dřívějším lidovém podání jsou známé také jako Haulovice. 

 

 

 V České republice jsou ještě další tři obce s názvem Havlovice.  
      V Pardubickém kraji v okrese Chrudim je to menší osada, která spadá pod obec Miřetice. 

      V Libereckém kraji v okrese Liberec jsou Havlovice součástí obce Kobyly.  V Plzeňském kraji spadají Havlovice pod město Domažlice.  

      V květnu roku 2008 se u nás v Havlovicích uskutečnilo historicky první setkání všech čtyř obcí. 

 
Havlováci v parku při setkání obcí v roce 2008 

 

Základní údaje  

 

Rozloha katastru     874 ha 

Počet obyvatel     960 

Počet domů     365  

Počet rekreačních objektů 80 

 

Obecní úřad    Havlovice  čp. 146     

   tel. 499 784 061  

 

Obecní symboly   
 

Obecní znak    

Byl obci předán v roce 2003 Poslaneckou sněmovnou ČR.  

Jeho autorem je akademický malíř Jiří Škopek z Jaroměře.                                      

Znak má v modrém poli, znázorňujícím řeku Úpu, siluetu hradu Vízmburk.  

Bílá barva symbolizuje světlý pískovec, z kterého byl hrad postaven.  

Červená připomíná ozdobné prvky hradu z červeného pískovce, typického kamene zdejšího údolí řeky Úpy. 

Zlatý koňský třmen je erbovním znakem nejvýznamnějšího majitele hradu - šlechtice Tasa z rodu erbu třmene.  

 

Obecní prapor     Byl vytvořen stejným autorem spolu s obecním znakem. 

 

Havlovický vodník     Podle místní pověsti je jeho domovem řeka Úpa.                                                                                                                                                                                 

           Zařazením do své  Pohádky vodnické ho proslavil  

            spisovatel Karel Čapek.        

 

Webové stránky  www.havlovice.cz 

E-mail                 obec@havlovice.cz  

Havlovice 
 

 

 

 

   Historie obce  -  významné události           Letecký pohled na Havlovice v roce 2000 

 

13.století  kolonizace oblasti kolem řeky Úpy, založení hradu Vízmburku, vznik obce 

1397 a 1545    první písemně doložené zmínky o obci  

1447    poboření a zánik hradu Vízmburk 

1497      Havlovice součástí náchodského panství (do roku 1849) 

1775      selské povstání  

1781   zrušení nevolnictví  

1848      zrušení poddanství, obci udělena vlastní správa 

1850      první volba obecního představenstva 

1884     vznik Divadelního ochotnického spolku J. K. Tyl 

1885   založen Sbor dobrovolných hasičů 

1897       ničivá povodeň (na budově školy dosáhla voda do výšky 127 cm) 

1909     dobudování okresní silnice přes obec 

1914 - 1918 první světová válka (34 padlých a zemřelých občanů Havlovic) 

1918      obecní slavnost na Králově kopci k vyhlášení samostatnosti Československa 

1921      otevřena Obecní veřejná knihovna 

1922     vybudován obecní chudobinec naproti škole  

1923      obecními spolky zakoupen první promítací stroj na plynový pohon   

1924      zahájena elektrifikace obce a regulace břehů řeky Úpy 

1928      v obci zprovozněn první radiopřijímač u Králů Na Kopečku čp. 58 

1929     první motocykl si v obci pořídil mandlířský mistr J. Křech čp. 35 

1935     otevřena veřejná plovárna na řece Úpě na Mlejništi  

1939 - 1945 druhá světová válka (3 oběti z řad havlovických občanů) 

1942      do obce zaveden telefon 

1946     zahájena pravidelná autobusová doprava 

1950      první veřejné osvětlení s 27 světly 

1951      elektrifikováno Podhradí, Popluží a Svobodné 

1956     vznik Jednotného zemědělského družstva 

1957      otevření urnového háje 

1959     dokončena elektrifikace celé obce,   zprovozněn místní rozhlas /1960/                        

1962    dokončena výstavba místního vodovodu  

1972      zkolaudována nová prodejna Jednoty ve Vsi 

1974     otevření pošty 

1981      zkolaudován kulturní dům 

1990     znovuodhalení busty T. G. Masaryka v obecním parku  

1993      zahájení vysílání místní kabelové televize 

1997      stoletá povodeň na řece Úpě 

2001      vydání reprezentativní knihy „Havlovice a čas“ o historii a současnosti obce 

2004      premiéra filmu úpického kameramana J. Středy „Havlovice na přelomu tisíciletí“ 

2006      druhé místo v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje 

2007      titul Vesnice roku Královéhradeckého kraje  

  2007       titul Vesnice roku České republiky 

 2008    návštěva prezidenta ČR Václava Klause  

  2008        účast na vyhlášení Vesnice Evropy v Holandsku a zisk Evropské ceny za obnovu vesnice     Návštěva prezidenta                              Havlovická delegace v Holandsku 

 Počty obyvatel a domů v Havlovicích    

 

 

rok 1628 1738 1801 1870 1910 1921 1950 1980 2011 

počet obyvatel 135 300 606 941 1130 936 855 784 960 

počet domů 28 52 101 128 156 177 243 256 365 

  Poznávací okruh „U nás“     
 

základní informace o místopisu, historii,  

zajímavostech a současnosti obce Havlovice 

 
► ►  délka 24 km,  24 informačních tabulí,   

           značená trasa   

 

   

Stanoviště   
 

►  1.   U Lípy  ►  2. U Školy  ►  3. U Lávky   

►  4. Hořejší Konec  ► 5. Peterkův dolec   

►  6. Popluží   ►  7. Podhradí   ►  8. Vízmburk   

►  9. U Lomu  ►  10. U Devíti Křížů   ►  11. Potůčky   

►  12. Náchodec  ►  13. U Šiškovny   ► 14. U Rybníka   

►  15. U Mandle  ►  16. Barchoviny   ►  17. Muchov   

►  18. Králův kopec   ►  19. Kobylinec   ►   20. Svobodné   

►  21. U Sparty  ►  22. Habřina   ►  23. Ves   ►  24. Podhájí   

 

Název okruhu souvisí se stejnojmenným dílem spisovatele Aloise Jiráska, 

jehož hlavní postavou je havlovický rodák páter Josef Regner. 

 

Trasa vede po místních asfaltových komunikacích, lesních a polních cestách. 

Začíná a končí v centru obce a potom přibliţně sleduje katastrální hranici.  

Provede a seznámí Vás se všemi důleţitými částmi Havlovic.  

Dá se absolvovat pěšky nebo na kole, v zimě částečně i na běţkách. 

 

Na 24 tabulích je rozpracováno více jak 100 témat.  

400 barevných a 100 černobílých  fotografií doplňuje textovou část.  

Nechybí mapky, reprodukce kreseb nebo lehce aktualizované místní pověsti. 
  

Informační tabule byly představeny veřejnosti a pokřtěny vodníkem v KD 15.12. 2009. 

Okruh byl slavnostně otevřen 2.5. 2010,  aktualizován v roce 2012. 

 

 
Projekt „ZŠ - středisko komunitního ţivota obce“ 
byl podpořen z dotace poskytnuté  

Královéhradeckým krajem  

 

 
    

Vydal OÚ Havlovice v roce 2012 
Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera 

Foto Zdeněk Honzera a archiv obce Havlovice 

Tisk Fotonova Hronov 
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      Mapka Havlovic s místním názvoslovím  
 

  V obci je známo téměř 150 místních názvů.  Jejich detailní popis je uveden v knize Havlovice a čas. 

 

 

16   Louka za bochníček 

21   Most prince Viléma 

23    Na Bábině louce 
30   Na Kanále 

31   Na Kočičím hrádku 

32   Na Kočičím ocase 
35   Na Kopečku 

36   Na Kovárně 

38   Na Loučkách 
41   Na Plovárně         

45   Na Přelízce 

51   Na Štěpnici 
66   Pod  Habřinou 

67   Pod Hradem 

69   Pod Splavem  
70   Pod Zámkem 

76   Prdlavá voda 
77    Pronaříkaná louka 

81   Spálený statek 

89   Šulcův důl 
94  U Fořtovny 

97   U Kapličky 

98   U Kříţku 
99   U Lávky 

101  U Michalova srubu 

102  U Obrázku 
105  U Sklípku 

107  U Stodoly 

110   U Školy 
119   V Lomu 

121  V Parlamentě 

123  V Písníku 
129  Ve Mlýně 

130  Ve Staré škole 

131  Ve Šraňkách 
138  Zákoutí  

140  Ţebračka 

141  Na Kravíně 
150  U Zvoničky 

   

                Umístění informačních tabulí poznávacího okruhu „U nás“               značená  trasa    
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Polsko 

 

 
  

(Ovčín) 

(Poklekovský potok) 

K
am

eň
ač

ka
 

483m n. m. 

Spálený kopec 
     408m n. m.      

Liščí Díry 

Dolek 

U Lipek 
370m n. m. 

Háječek 

Bednářov 

Roudenka 

Ve Volšinách 

Kamenec 

pila 

V Cihelně 

Bezhlavý důl 

Králův smrk 

409 m n. m. 

Vízmburk 

Na Nádvoří 

V Pivovaře 

Na Sladovně 

Na Náhoně 

U Studánky  
     pod lípou 

V Poli 
Východní 

Lom 

 

POPLUŽÍ 

Srubová                                         
osada 

 
150 
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ÚPICE 

 

Na Chmelnici 

Mapka zachycuje zástavbu 

obce v roce 2011 Starý Jägerhaus 
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Zásyp 

Králův kopec 
382m n.m. 

Kábrtův les 

Homole 
413m n. m.      

Buxbaumova 
   louka 
 

 1  

 
 

 

http://www.obrazky.cz/detail?id=eJyVjslygkAURff9LzK1qKSKykJwIDiQoAgb69E0MnQDsRECX59UKllmkd1Z3Dr3AHatOvjoEnFoYONk0fpcwOJgbNftEAb1jXI9g940kYo0BaU5a%2Bnd/GIEm1eFWHXn4j0LL04BS32MLs0jDJRHiOvuiG0D8JZ54455/krEOPxhVhO%2BKqNgf3dOu9E5OfaL9n3G48Aoj0HICT5XR9820cQfCq

