HAVLOVICE

U ŠKOLY

Stará škola

Okolí školy je každoročně místem konání mnoha akcí

Obec Havlovice byla původně přiškolena k úpické farní škole. V roce 1704 je uváděn v úpické matrice
havlovický chalupník Jan Král jako kantor, spíše však byl obecním písařem.
Později zavedl soukromé vyučování některých dětí ve svém domě čp. 42 kolář Adam Kolisko, který se také
zúčastnil roku 1775 vedení selského povstání. Roku 1788 si obec vyžádala za učitele Jana Hrodka z Úpice.
Od roku 1789 do roku 1797 se učilo v pronajatých místnostech.
V roce 1797 si obec postavila pro školu obecní stavení čp. 30 z dříví, které věnovala náchodská vrchnost.
Jako samostatná se zdejší škola uvádí od r. 1810. V tomto roce se jejím velkým mecenášem stal Martin Hejna.
Majitel Hejnova statku a strýc mladého J. Regnera, ač sám negramotný, přispěl škole částkou 1017 zlatých.
J. Regner Havlovický zde získal první vzdělání a později zde jako biskupský vikář zkoušel děti z náboženství.
Do r. 1850 se zkoušky dětí odbývaly v Úpici. Teprve roku 1854 se oddělila havlovická škola definitivně od Úpice.

Nová školní budova

U nás v Havlovicích.
Zdravím Vás coby patron
Vesnice roku České republiky 2007.
Pěkně povodnicku: „Bre - ke - ke“.
Něco málo o naší vesnici
Stát : Česká republika
Kraj : Královéhradecký
Poloha : Podkrkonoší
Katastr obce : 8,74 km²
Počet domů : 365

Historická země : Čechy
Okres : Trutnov
Mikroregion : Jestřebí hory
Počet obyvatel : 960
Chaty a chalupy : 80

Kontakt : OÚ Havlovice čp. 148

tel. : 499784061
web : www.havlovice.cz

Vybavenost obce : OÚ, pošta, ZŠ, MŠ, kulturní dům, knihovna
prodejna potravin, hostinec, ubytovna
sportovní areál, tělocvična, sauna
Zajímavosti : hrad Vízmburk, zvonice z r. 1745, areál U Mandle,
dřevěný zastřešený most, kaplička, rybník

Místním přeju klídek a pohodu…
a přespolním „Přijďte pobejt !“

Základy pro nynější školní budovu se začaly kopat v roce 1878. Škola byla dostavěna roku 1880.
Zpočátku byla jednotřídní, od roku 1889 střídavě dvojtřídní nebo trojtřídní.
V roce 1886 bylo okresní školní radou povoleno otevřít v budově školy hospodářskou pokračovací školu.
Do r. 1907 prováděl pravidelné prohlídky dětí obvodní lékař dr. Čapek z Úpice - otec Karla a Josefa Čapkových.
V letech 1926 - 1948 fungovala při obecné škole lidová škola zemědělská.
Školní kuchyně byla zřízena v roce 1949. První přístavba školy byla provedena v letech 1964 - 1965.
Konečnou podobu však budova dostala po rozsáhlé druhé přestavbě v letech 1985 - 1986.
Další úpravy školní budovy proběhly v r. 1998, kdy byla provedena celková oprava fasády.
O rok později proběhla přestavba kotelny. I v dalších letech obec pokračovala v renovaci interiérů školní budovy.
Havlovická škola je díky tomu dnes špičkovou vesnickou školou, kde se dětem určitě líbí.
Škola v roce 1880
Od roku 1788 do roku 2011 ve škole vyučovalo 69 učitelů a učitelek, 22 učitelek MŠ a 12 vychovatelek ve školní družině.
A jaké byly počty žáků : r. 1890 / 164, r. 1910 / 186, r. 1920 / 136, r. 1930 / 92, r. 1940 / 85, r. 1950 / 50, r. 1960 / 47, r. 1970 / 33, r. 2008 / 41.
V současné době je škola dvojtřídní (1. a 2. třída a 3. a 4. třída). Od páté třídy navštěvují havlovické děti školy v Úpici.

Dětský den

Vynášení zimy

Pálení čarodějnic

Školní družina
Při základní škole byla otevřena v roce 1953 pro děti zaměstnaných matek školní družina. Byla umístěna v přízemí školy. Činnost této družiny byla
ukončena v roce 1958. Téměř po čtyřleté přestávce fungovala družina od roku 1962 v budově bývalého chudobince (domek naproti škole byl postaven
pro místní chudé v roce 1922). Po kolaudaci první přístavby základní školy v roce 1965 se přestěhovala do nové části budovy.

Mateřská škola
V souvislosti s růstem zaměstnanosti žen vznikla na konci 50. let potřeba zařízení pro předškolní děti.
Nejprve byl v budově havlovické školy zřízen 1. 10. 1958 zemědělský útulek. Již v tomto roce sem bylo zapsáno 18 dětí.
Z útulku se stala 1. 9. 1959 mateřská škola. Měla tehdy jedno oddělení, které využívalo hernu a ložnici. Šatna a umývárna byly společné se ZŠ.
Po přístavbách školy v letech 1964 a 1986 mateřská škola získala nové prostory a lepší vybavení. Průměrný počet dětí v MŠ se pohybuje kolem 25.

Pouť a cíl pochodu Václavice – Havlovice

Masopustní průvod

Sportovní víceboj Pravý - Levý břeh

Přístavba školy v letech 1964 – 1965

Dostavba v roce 1986

Sport v obci

Karneval na ledě

Škola v roce 2008

Poznávací okruh „U nás“

Havlovické spolky

Havlovice a sport patří neodmyslitelně k sobě. Tělocvičná jednota Sokol byla v obci založena v roce 1914 jako odbor Sokola v Úpici.
Od roku 1919 již fungovala jako samostatná jednota. Členové TJ pořádali kromě vlastního cvičení besídky, plesy, veřejná vystoupení, účastnili se
všesokolských sletů v Praze a sehráli i několik divadelních her. V roce 1925 si členové vybudovali na pozemku za školou vlastní letní tělocvičnu.
V zimních měsících se cvičilo v hostinci Jaroslava Součka (čp. 60). Od roku 1930 jednota provozovala i loutkové divadlo. Událostí roku 1935
bylo otevření sokolské plovárny na řece Úpě na Mlejništi. Činnost jednoty neustala ani po osvobození a následném zrušení ČOS.
V rámci sjednocené tělovýchovy byla TJ Havlovice mnohokrát zařazena mezi nejaktivnější v kraji.

Významné události pro TJ po roce 1945

Havlovice byly vždy vyhlášené bohatým společenským a kulturním životem.

Ke spolkům, které svoji činnost už ukončily, patřily

Největší sportovní a společenské akce v obci

1946
vybudování hřiště
1950
za školou vzniklo první provizorní kluziště a byl postaven dětský koutek s kolotočem
1960
otevření turistické noclehárny U Mandlu
1963
spolu s TJ Úpice vybudování turistické základny v Jestřebí boudě na Brendách
1969
rekonstrukce a přístavba tělocvičny
1975
výstavba nového kluziště
1977
vznik atletického oddílu (Havlovický maratón, Silvestrovský běh)
1980
vznik Havlovické fotbalové asociace (HAFA)
1987
vybudování klubovny, kabin, sociálního zařízení a skladu ve sportovním areálu
1989 - 1991 výstavba nového kluziště a volejbalového kurtu
2000 - 2003 vybudování prodejního stánku u hřiště, úpravy sportovního areálu a tělocvičny
2005 - 2007 rozšíření sportovního areálu - kurty, minigolf, dětské hřiště, osvětlení kluziště a hřiště
2011 - 2012 celková rekonstrukce tělocvičny

1921
1975
1977
1990
1993
1998
2002
2003
2007
2007
2008

první veřejné cvičení v Havlovicích na louce za Hejnovým statkem (380 cvičenců)
okrsková spartakiáda
Havlovický pohár v kopané (HAPO) - za 35 ročníků přes 15 000 hráčů a 100 000 diváků
1. ročník pochodu Václavce - Havlovice, následný mítink na podporu zvolení
Václava Havla, Havlovický maratón a okrsková spartakiáda (celkově 10 000 účastníků)
Mistrovství Evropy veteránů v běhu a chůzi (700 závodníků z 12 zemí)
Český bodygard - ve sport. areálu natáčen zábavný pořad televize Nova (6000 diváků)
turnaj sportovních osobností v kopané v rámci charitativní akce HAPO dětem
Mistrovství Evropy veteránů v běhu a chůzi
Celostátní finále Poháru vítězů pohárů v malé kopané ČR
slavnostní vyhlášení a oslava vítězství v soutěži Vesnice roku
návštěva prezidenta České republiky Václava Klause

Havlovická hokejová derby

Vzdělávací, zábavní a ochotnický spolek "Tyl" (1884 - 1976), místní kapela (1892 - 1914)
Kampelička - Spořitelní a záložní spolek (1904 - 1952), Konzumní spolek "Dobromil" (1919 - 1940)
Ovocnářský spolek (1940 - 2000), Československý svaz žen (1945 - 1989)
Československý svaz mládeže, SSM (1945 - 1990), Pionýrská organizace (1957 - 1989)
Svaz Československo - sovětského přátelství (1951 - 1989), Spolek přátel žehu (1955 - 1957)
Osvětová beseda (1954 -1991), hudební kroužek (1953 - 1955), hudební soubor "Akord (1975 - 1992)
Sbor pro občanské záležitosti (1974 - 1990), Komise pro výstavbu hradu Vízmburk (1972 - 1982)
Spolek pro záchranu hradu Vízmburk (1990 - 2000)

základní informace o místopisu, historii,
přírodních zajímavostech a současnosti obce Havlovice
► ► délka 24 km, 24 informačních tabulí, značená trasa

V současnosti v obci aktivně pracují tyto spolky
Sbor dobrovolných hasičů (od r. 1885), Myslivecké sdružení "Barchovan" (od r. 1904)
Tělovýchovná jednota "Sokol" (od r. 1914), Český rybářský svaz (od r. 1928)
Junák (1930 - 1940, 1945 - 1949, 1968 - 69 a od r. 1989), Český červený kříž (od r. 1950)
Občanská komise při OÚ (od r. 1991), Klub důchodců (od r. 1992)
Sdružení pro Vízmburk (od r. 2002), Agility Sultánci Havlovice (od r. 2007)

Projekt „ZŠ - středisko komunitního života obce“
byl podpořen z dotace poskytnuté
Královéhradeckým krajem

30. ročník HAPO

Vítězný tým HAPO 2004

Pořadatelé HAPO v roce 2007

Turnaj Staré rakety 2009

Nohejbalový turnaj

Havlovičtí skauti na táboře 2008

Sultánci před prezidentem ČR Klausem

Texty a grafická úprava Zdeněk Honzera
Foto Zdeněk Honzera a archiv obce Havlovice
Tisk Fotonova Hronov, vydal OÚ Havlovice v roce 2012
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