
  Havlovické hospody, živnosti a obchody 
 

Každá správná vesnice musí mít dobrou hospodu. Nejinak tomu bylo a je i v Havlovicích. 
Již od středověku měl právo provozovat krčmu obecní rychtář. Proto se její místo často měnilo.  

Pivo museli odebírat místní rychtáři z panského pivovaru v Úpici.  

V minulém století bylo v Havlovicích hned několik hospod. Naproti starému hřišti Sparty fungoval do roku 1950  

v čp. 150 známý hostinec „Na zastávce“. Další zaniklé havlovické hospody byly „Pretorie“ (do r. 1930 v čp. 54 ve Vsi), 

„Na Sychrově“ (čp. 148 v kopci Nad Jutou; do r. 1948), „Pod hradem“ (čp. 145 mezi Podhájím a Podhradí; do r. 1950), 

„U Součků“ (čp. 60 ve Vsi; do r. 1956).  

„U lávky“ (čp. 109 u zdejšího dřevěného mostu; uzavřen v šedesátých letech; znovuotevřen v letech 2007 -  2009).  

Jediným nepřetržitě provozovaným hostincem v obci je od svého vzniku v roce 1889 „Amerika“ (čp. 144).  

Od r. 2007 je v letní sezoně v provozu také stánek ve sportovním areálu. 

Hostinec Amerika                                             Hostinec U lávky v roce 2007                               Bývalý hostinec Na Zastávce  

 

Kromě hospodských nabízeli své služby v Havlovicích další živnostníci.   
Například v letech 1928 - 1945 to byli 2 holiči, 1 kovář, 3 krejčí, 2 malíři a natěrači, 1 mlynář, 3 řezníci, 3 obuvníci,  

4 pekaři, 2 obchodníci s dobytkem, 4 obchodníci se smíšeným zbožím, 1 tesař, 3 tkalci, 4 trafikanti, 1 betonář, 1 kolář,  

1 stavitel, 4 truhláři, 1 ovocnář, 1 zahradník a přes 50 rolníků. 

Po znárodnění v roce 1948 byla donucena většina z nich se soukromým podnikáním skončit. 

Někteří přešli pod nově utvořené Komunální služby Havlovice, od roku 1957 přejmenované na Organizaci drobných  

služeb a oprav (DOSka). Své práce však mohli vykonávat až po svém hlavním zaměstnání.  

DOSka zanikla v roce 1991 po opětovném obnovení živností. 

V roce 1996 znovu působilo v naší obci 51 živnostníků a 16 soukromých zemědělců. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                  

    

   

  
    Stará kovárna                             Pozvánka na zábavu z roku 1896 

Pohromy a epidemie 
 

Jen v Havlovicích zaznamenaly kroniky tyto neblahé události: 
 

1421, 1425     vpády Slezanů za husitských válek - plenění a vypalování 

1624, 1633, 1650, 1679  morové nákazy, které si v obci vyžádaly vždy několik obětí 

1632, 1634, 1639, 1647  nájezdy a drancování Švédů za třicetileté války 

1663       verbování do války proti Turkům - každý desátý poddaný byl odveden 

1745       rabování a pustošení za prusko - rakouské války,  

       bída a nemoci (v prosinci a lednu zemřelo v Havlovicích 17 lidí) 

1757       drancování a vypalování obydlí za sedmileté války                                                 

1771      velká neúroda, hlad, úmrtnost stoupla trojnásobně                                               Oběti morové nákazy 

1778        rekvizice potravin, dobytka a píce pruskou armádou Fridricha II. 

 

1804        velká neúroda, lidé jedli chléb z otrub, řepu, jetel i kořínky 

1820        epidemie slintavky a kulhavky 

1832, 1836, 1849 - 1855   epidemie úplavice a cholery (68 obětí) 

1854 - 1857      velká drahota 

1859 - 1860      několik dětí zemřelo po onemocnění neštovicemi 

1866       prusko - rakouská válka, epidemie cholery (28 obětí) 

1897        ničivá povodeň 

                             

                                                                    

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

1918        epidemie španělské chřipky - několik obětí 

1929        epidemie záškrtu - v obci zemřeli dvě děti                                                                     

1939 - 1945     druhá světová válka (3 oběti z řad havlovických občanů)       Třicetiletá válka 1618 - 1648 

 

 Josef Dobeš 
 

Nedaleko po proudu řeky Úpy v domě čp. 8 žil J. Dobeš. Narodil se v Havlovicích 5. 5. 1896.  

Za první světové války jako vojín rakousko - uherského pěšího pluku č. 11 byl zajat 7. 7. 1915  

u Lublina v jihovýchodním Polsku a odvezen do Ruska. Zde v roce 1917 vstoupil do čs. legií.  

Bojoval proti bolševikům v bitvě u Lipjag na Urale 4. 6. 1918. V této bitvě 1600 čs. vojáků  

na hlavu rozdrtilo více jak dvojnásobnou sovětskou přesilu. Celkem zahynulo 1800 sovětů,  

2000 jich bylo zajato. Ztráty mezi čs. vojáky byly nepatrné, 30 padlých a 86 zraněných.  

 

Mezi padlými byl i Josef Dobeš.  

Jeho osud připomíná pamětní deska umístěná na jeho rodném domku.    

  

Pamětní deska odhalená v r. 1938                                     Čs. legionáři na obrněném vlaku Orlík 

     U  Lávky 
     

Malebný úsek středního toku řeky Úpy mezi Bohuslavicemi a Českou Skalicí je výjimečný nejen překrásnou přírodou, ale také množstvím dřevěných mostů a lávek.  
Z těch zastřešených byly postaveny v minulém století tři v nedalekých Suchovršicích. Další tři spojovaly břehy v Havlovicích. Z nich zůstal už jen tento jediný.  

Zbylé dva byly nahrazeny mosty novějšími. Další zastřešené lávky můžete obdivovat pod Boušínem, od roku 2008 opět také před Ratibořicemi na Pohodlí a konečně v České Skalici.  

Zbylé tři dřevěné nekryté mosty jsou přímo v Babiččině údolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Unikátní pohled na Hořejší Konec před rokem 1930 se starou nezastřešenou lávkou                                                                     Stejná lokalita při pohledu od Sparty v roce 2007 

                                                                                                                                                                                                                               

Dřevěná lávka   
Původně zde stávala pouze dřevěná lávka pro pěší. V lednu 1849 byla při velké oblevě poškozena ledovými krami.  

V roce 1909 zde obec vystavěla nákladem 1136 korun širší nezastřešenou lávku pro lehčí povozy. Ta byla opravena v roce 1921 a sloužila ještě dalších patnáct let.  

Stávající zastřešený most byl vystavěn v letech 1936 - 1937 nákladem 60 000 Kč. Jedná se o chráněný památkový objekt, který byl v roce 1993 rekonstruován.  

Je největším krytým dřevěným mostem na řece Úpě. Výjimečný v rámci naší republiky je i tím, že stále slouží nejen pěším a cyklistům, ale i pro osobní dopravu.  

 

Povodně 
Povodně sužovaly občany Havlovic od počátků osídlení zdejšího údolí. Obecní kroniky zmiňují hlavně velké povodně v letech 1736, 1843, 1849, 1882, 1886, 1897, 1901, 1907 a 1922.  

Menší povodně při tání sněhu v Krkonoších a po přívalových deštích byly velice časté. Obec proto počátkem dvacátých let několikrát intervenovala u prezídia zemské komise pro úpravu řek, 

aby byly břehy řeky Úpy v Havlovicích zregulovány. Práce byly nakonec zahájeny v roce 1924 a trvaly do roku 1927.  

Při stoleté  povodni v roce 1997 byla stržena plovoucími stromy část spodní střechy, most naštěstí nápor živlu vydržel. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

  Poznávací okruh „U nás“   
 

základní informace o místopisu, historii, přírodních 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   
 

 

 
Projekt „ZŠ - středisko komunitního života 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 
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                              U nás vU nás v  Havlovicích.Havlovicích.  
  

                    Zdravím Vás coby patron Zdravím Vás coby patron   

                        Vesnice roku České republiky 2007.   Vesnice roku České republiky 2007.     

                    Pěkně povodnicku: „Bre Pěkně povodnicku: „Bre --  ke ke --  ke“.ke“.  

 

       Něco málo o naší vesniciNěco málo o naší vesnici    
 
  Stát :   Česká republika        Historická země :   Čechy 

  Kraj :   Královéhradecký        Okres :   Trutnov 

  Poloha :   Podkrkonoší        Mikroregion :   Jestřebí hory 

  Katastr obce :   8,74 km²        Počet obyvatel :   960 

  Počet domů :   365         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…Místním přeju klídek a pohodu…  

                                                              a přespolním „Přijďte pobejt !“ a přespolním „Přijďte pobejt !“   
                                  

                                                

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

