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   Popluží 

 

Častěji je zkráceně nazýváno Popluž. Je to oblast úrodných polí a pastvin mezi řekou Úpou na západě a lesem Krákorka a Podhradím na východě. Na jihu je orámována Peterkovým dolcem, kterým protéká malý potok a severní okraj tvoří katastrální hranice s Úpicí, konkrétně s místní částí V Důlni.  

Název této části obce je dán tím, že zde stával od středověku poplužní (panský) dvůr.  Pojmenování má spojitost s naší nejstarší pozemkovou mírou. Ta se nazývala „popluží“ a udávala zhruba výměru, kterou bylo moţné obdělat spřeţením dvou volů nebo jednoho koně za jeden den (asi 1,5 ha). 

Popluží je rozděleno na dvě části.  Západní obydlená oblast kolem statku čp.1 je historicky starší. Zde stával starý popluţní dvůr. Jeho původní umístění bylo pod cestou. V roce 1912 byl naproti němu postaven statek nový a starý dvůr byl zbourán. 

Východní část Popluţí se vyznačuje roztroušenější zástavbou s několika krásně udrţovanými usedlostmi.  

Silnička z roku 1919, která byla vyasfaltována v sedmdesátých letech dvacátého století, vede z Popluţí přes místní část Na Stráni (zalesněná stráň nad řekou Úpou mezi ústím Popluţského potoka a továrnou Juta) do Úpice na Sychrov. V klesání naproti továrně Juta stojí několik domků, které katastrálně patří ještě do Havlovic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Panoramatický pohled na Popluží od jihu z pastvin nad Výsluním                                                            Popluží ze západu od Svobodného                         Původní starý statek čp. 1 v kresbě Č. Kuldy 
                             

První písemná zmínka o Popluží se datuje k roku 1583, kdy statek čp. 1 je v drţení Vavřince Pitaše. Druhou polovinu rozděleného popluţního dvora kupuje v témţe roce Jiřík Hejnů.  

V roce 1596 koupil Jakub Kubeš od Jana Blaţka rybníčky pod Popluţím. 

V roce 1767 koupil statek čp. 1 Jakub Souček ze Svatoňovic, který od roku 1777 zastával plných třicet let funkci rychtáře (druhý nejdéle slouţící představený obce po Janu Hejnovi /1596 - 1628/).  

Rod Součků obývá statek na Popluţí nepřetrţitě do dnešních dnů.      

K poplužnímu dvoru chodili na robotu poddaní z Havlovic a okolí. V 17. a 18. stol. to znamenalo aţ 150 dní ročně. Z toho denně buď 10 hodin práce s vlastními zvířaty nebo aţ 16 hodin roboty ruční.  

K zrušení roboty došlo v roce 1848.     
  

V roce 1770, kdy bylo v Čechách nařízeno číslování domů, začínalo na Popluží místní číslování (čp. 1 a 2).  Končilo na druhé stranně obce číslem 72 ve Svobodném. Číslovány byly v rámci tereziánských  

reforem všechny obytné stavby. Číslování mělo začít buď veřejnou nebo jinak významnou stavbou (zpravidla panským sídlem, popř. farou, často to byla i rychta, případně nejbohatší usedlost), nebo na přirozeném 

okraji zástavby a mělo postupovat uzavřeným okruhem po směru chodu hodinových ručiček. Popisná se tato čísla nazývala proto, ţe byla při číslování na domy přímo napsána a při úpravách znovu obnovována.  

Dochovaný uzavřený okruh prvního číslování tudíţ můţeme povaţovat za věrohodnou informaci o sídelním stavu naší obce v roce 1770. 

V roce 1840 uţ bylo na Popluţí 14 domů. V roce 2009 je zde celkem 24 domů. 
Popluží na mapě Císařských otisků v roce 1840 

               

Popluží ve dvacátém století  
 

V roce 1950 byl v místě dnešního upraven původní rybníček,  

který slouţil jako zásobárna vody pro případné hašení poţáru.  

Rozšířen byl v roce 1974. Tato protipoţární nádrţ je vyuţívána také místními rybáři.   

    

    

V roce 1951 bylo Popluží i Podhradí elektrifikováno.  

Místní občané uspořádali na počest této události velkou slavnost. Její součástí byl i průvod 

místních dětí, které nesly petrolejovou lampu, aby ji nakonec symbolicky pohřbily do země. 

                                                                                                                                                                                                                            

Kromě výstavby rodinných domů zde byl v roce 1956 dobudován nový vepřín. 

V roce 1969 byl rozšířen obecní rozhlas na Popluţí a Podhradí. 

V roce 1985 bylo Popluţí napojeno na obecní vodovod.  

Roku 1994 byla provedena telefonizace Popluţí a Podhradí.     

                                                                                                                                                                     

       

 

 

Statek čp. 2 počátkem 20. století 

 

Poplužské království 
 

Popluží ale nežije jen historií.  

Místní občané dokazují, že čilý společenský  

život nemusí být vázán jen na střed obce. 

 

Po Havlovicích byla v roce 2005 na několika místech 

umístěna turistická odpočívadla. Jedno z nich, nacházející se na Popluţí, 

získalo u místních obyvatel takovou oblibu, ţe se rozhodli provést jeho  

kolaudaci.  

Sešlost se vydařila a stala se z ní tradice s názvem "Popluţská lavička".  

Je to několikadenní akce na přelomu dubna a května, kdy se sejdou všechny 

generace sousedů - od malých aţ po ty nejstarší, včetně chalupářů.  

Vţdy je dostatek pití i jídla. Největší událostí bylo vyhlášení "Popluţského 

království" v roce 2007. Následnou korunovaci krále Vladimíra I. provedl 

starosta "Republiky Havlovice" Pavel Dvořáček.  

Hranice Popluţí ozdobily nové cedule "Popluţského království". 

 

 
   
Účastníci 2. mistrovství Havlovic 

v sečení kosou v roce 2009  

na Popluží u Kleňhů. 

 
 

 Stará borovice 
 

Dlouholetou chloubou Popluží byla mohutná borovice lesní (Pinus silvestris),  

která rostla osaměle v poli nad Popluţím kousek od hranice katastru Havlovic a Úpice. 

O této borovici informuje i kniha Památné stromy v Čechách na Moravě a ve Slezsku z roku 2003. 

Je zde udáván i obvod kmene 307 cm, výška 15 m a stáří odhadované na 150 let. 

Tento monumentální strom byl nejstarším jehličnanem v širokém okolí.  
Podle pověsti táhlo tu kdysi nepřátelské vojsko, jehož vůdce přikázal pověsit na borovici vzpurného 

sedláka a jeho okovy dal v koruně stromu zavěsit.  Strom přečkal i zásah bleskem, po němţ část  

koruny uschla. O to víc připomínala borovice starou japonskou bonsai.  

V minulém čase musíme bohuţel mluvit o této jedinečné přírodní památce od 18. ledna 2007, kdy 

stará borovice nevydrţela nápor mohutného orkánu Kirill, který pustošil lesy po celé naší republice. 

Jednalo se do této doby o největší zaznamenanou vichřici na našem území. Na Sněţce naměřili  

rekordní rychlost větru 216 km/h. Jeho síle neodolala i další velká borovice u cesty k urnovému háji 

a také havlovická největší bříza nedaleko Šiškovny. Při likvidaci padlého kmene popluţské borovice 

se nakonec ukázalo, ţe její stáří bylo mnohem vyšší - kolem 275 let. 

Její následovnicí by mohla být borovice, která byla zasazena vedle této tabule při slavnostním  

otevření Poznávacího okruhu „U nás“ králem Vladimírem I. a jeho poddanými 2. května 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 
   Borovice kolem r. 1960               Borovice v roce 2000                    Vyvrácená borovice 19. 1. 2007    

 

 

Jeden zajímavý strom v polích nad Poplužím přesto zůstal.  

 

Lípu uprostřed pole zasadil pan Souček v roce 1918  

na počest vzniku samostatného Československa. 

 

 

   Krákorka       

Zalesněný hřeben severovýchodním směrem při staré cestě z Úpice  

do Červeného Kostelce, to je známá Krákorka.  
Pojmenování mohlo být odvozeno od slovesa krákat nebo má nějakou spojitost s úpickým 

občanem Krákorou. O něm se zmiňuje v listu z roku 1572 kněz Jan Oupický.  

Staré mapy označují tuto část také názvem Papšiny. Za lesem je několik stavení, většina  

náleţí ke Rtyni. Dvě popisná čísla patřila do Havlovic. Jedno vyhořelo po první světové válce 

a uţ nebylo obnoveno. Dnes uţ tedy katastrálně spadá do Havlovic pouze dům čp. 95.  

Je to nejvzdálenější havlovické stavení od středu obce.    

 

Jediné havlovické stavení na Končinách 

 

Hejkal z Krákorky      

 

Krákorku proslavil Karel Čapek v knížce Devatero pohádek příběhem Případ s Hejkalem.  

        Neţ se vydáte přes les, raději si přečtěte, co vás tam můţe potkat…  Náš velký spisovatel o tom věděl své…       

 

„ Tomu už je hezkých pár let, co v lese na Krákorce se zdržoval Hejkal. To víte, to je jedno z nejprotivnějších strašidel, co vůbec 

kdy bývaly. Jde v noci člověk lesem a najednou to za ním zahejká, zařičí, zaúpí, zakvílí, zavyje nebo se tak hrozně zachechtá.  
To se rozumí, člověk se vyděsí na smrt, taková hrůza na něj padne, a on běží, pádí, utíká, div duši strachem nevytrousí. 

To teda dělá Hejkal a tuhle neplechu tropil na Krákorce léta letoucí, že se lidé báli tam za tmy jít. 

    Pak však jednou přišel Hejkal do ordinace k panu doktorovi a sípal, chrchlal, chrčel, skřehotal, chrochtal a chraptěl,  
že mu nebylo slova rozumět. Pan doktor ho vyšetřil, předepsal mu medicínu a hlavně mu poradil, aby až se vyléčí, tak se zkusil 

uplatnit s takovým výrazným hlasem někde ve městě. A tak Hejkal odešel do jednoho velkoměsta, kde se chytil politiky.  

Řečnil na schůzích tak silným hlasem a s takovým úspěchem, že se stal až poslancem.“     
 A Krákorka zůstala opuštěná a nějak nepřirozeně tichá.  Naštěstí to netrvalo dlouho. Hejkal brzy poznal,  

  jak to v tý politice chodí. Bylo mu z toho špatně až ouvej a začal se bát.  No a kdo to kdy slyšel, aby se strašidlo bálo…  

    A tak si honem sbalil svý saky paky a alou zpátky do Krákorky ! 

 

Ţe nevěříte?  Tak aţ se zešeří, dodejte si odvahy,  

vkročte potichu do lesa a poslouchejte… 

A máte-li dobré srdce, nebojte se, starej Hejkal uţ ví své … 

 
V Čechách patřil hejkal mezi nejznámější lesní strašidla, Byl to lesní duch, 

pokřikující na lidi. Kdo mu odpověděl, toho hejkal roztrhal, případně mu skočil 

na záda a tloukl ho po hlavě. Někdy vypadal jako člověk     

nebo malý chlapec s velkou hlavou a slabýma nohama.    
  Jindy se objevoval ve zvířecí podobě. Podle tradice  

     se mu člověk mohl ubránit opáleným koštětem.  
           
        Krákorka - domov Hejkala 

  Poznávací okruh „U nás“   
 

základní informace o místopisu, historii,  

přírodních zajímavostech a současnosti  

obce Havlovice 

  
► ►  délka 24 km, 24 informačních tabulí, značená trasa 

 

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

Královéhradeckým krajem  
 
 

 Tisk Fotonova Hronov 
   Vydal OÚ Havlovice v roce 2012 

     Texty, foto a grafická úprava Zdeněk Honzera 

 Popluží kolem statku čp. 1                      Statek ve východní části Popluží                       Chaloupka  jako z pohádky v údolíčku stoupajícím k Podhradí  

Oslava královské korunovace. 
  Král V. Souček přijímá gratulace 

  od starosty Havlovic P. Dvořáčka 

  a svých poddaných. 
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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

