PODHRADÍ

HAVLOVICE
Podhradí

Dolní část Podhradí
Leží jižněji přímo pod hradem Vízmburk.
V této lokalitě jsou zajímavé některé další místní názvy, které mají spojitost s existencí a hospodařením středověkého hradu :

Pro pojmenování této části Havlovic se vžil zkrácený tvar Podhraď.
Jak název napovídá, jedná se o odlehlou část obce ve svazích pod hradem Vízmburkem a lomem Krákorka.
Tato část Havlovic byla osídlena patrně již v době, kdy na nedalekém návrší stával středověký hrad.

V Písníku
–
V Pivovaře –
Na Sladovně –
Na Hrnčírně –
Na Mlejništi –
Na Nádvoří –
Na Kulišti
–

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

Pohled na Podhradí z jihu od Picimberku

V místní části Na Čističce byla v letech 1975 - 1982 vybudována úpravna vody (čistička),
z které se potrubím přečerpávala voda z řeky Úpy přes kopec do Červeného Kostelce.
Po změně výrobních technologií v tamních textilkách byl provoz čističky v roce 1997 ukončen.
Dnes je zde zpracováván místní světlý i červený pískovec.

Nejstarší zápisy v gruntovních knihách registrují v roce 1600 na Podhradí usedlosti čp. 22, 24, 25 a 29.
Zajímavý zápis související s historií Podhradí najdeme ve staré kronice rodu Hejnů.
V roce 1718 rozrušilo poklidný život obce narození nemanželského dítěte. Otcem byl ženatý Jiřík Kroužil
z Popluží. Matkou svobodná Magdalena Hejnová z Podhradí. Ta byla za tento z pohledu tehdejšího práva
sodomský hřích potrestána v roce 1722 náchodskou vrchností. Kromě tří týdnů vězení musela sedět po tři
čtvrtky na trhu v Náchodě v kleci.
Podhradí se může v rámci Havlovic pochlubit jedním primátem. Příznivé klimatické podmínky
a zdravý životní styl podpořený tvrdou prací, to byly určitě faktory, které přispívaly k dlouhověkosti
místních obyvatel. Podle zápisů ze staré obecní kroniky se v historii Havlovic patrně nejvyššího věku
104 let dožila Rosalie Petrášová z Podhradí čp. 14, která zemřela v roce 1760. V roce 1816 zde zemřela
Veronika Hejnová z čp. 27 ve věku 102 let. To, že zdejší příznivé prostředí přeje dlouhověkosti, dokázala
i paní Františka Hofmanová z čp. 142, která zemřela v roce 2004 v nedožitém věku 100 let.

V Písníku

Horní Podhradí v roce 1840

Zajímavosti : hrad Vízmburk, zvonice z r. 1745, areál U Mandle,
dřevěný zastřešený most, kaplička, rybník

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

kopal se zde v minulosti bílý písek ke stavebním účelům
okolí bývalé studánky za písníkem,
pole na druhém břehu Úpy má starý název Na Chmelnici
palouk a pole pod hradem
pole na východ od hradního ostrohu, kde se při orání nacházely
„pupky“, jimiž se dříve opatřovaly nádoby místo uch
louka na levém břehu řeky Úpy pod hradem, kde stával
starý středověký mlýn
místo severně od hradu, kde bývaly hospodářské budovy
rovinka severně od hradu, snad pozměněný název kolbiště

JV podhradí Vízmburku

Je to nejvýše obydlená lokalita v Havlovicích (dům čp. 74 - 425 m n. m.). Cestou přes les Roudenka se lze dostat na Končiny a do Rtyně nebo do Batňovic.
Opačným směrem vede asfaltová komunikace přes Popluží do centra obce.
Pohled na dolní část Podhradí

Cesta na Podhradí kolem r. 1960
Dolní Podhradí v r. 1840

Místní osobnosti

Rodiště J. Řezníčka

Ve statku čp. 27 (dříve nazýván Spálený statek) se narodil 1. 4. 1893
akademik Prof. Dr. Ing. Josef Řezníček.
Byl to významný český vědec a pedagog v oblasti elektrotechniky,
člen mnoha vědeckých a odborných společností v Čechách i ve světě.
V rámci Československé akademie věd se stal v roce 1952 vůbec prvním
akademikem - elektrotechnikem. Zemřel 19. 1. 1953 v Praze.
V roce 2002 mu byla odhalena pamětní deska na havlovické škole.
Na pobyty u babičky na Podhradí v čp. 167 ráda vzpomíná i neteř
akademika Josefa Řezníčka - známá česká herečka Ljuba Skořepová.

Roubené chalupy na Podhradí.
První vyhořela po zásahu bleskem v r. 2001.
Dnes je po rekonstrukci.

Místní vodovod

Podhradí od Háječku

Do historie obce se zapsal i statek čp. 29
v místní části Pod Zámkem.
Je poprvé uváděn v tzv. purkrechtních registrech rodu
Smiřických už v roce 1568, kdy ho zdědil po Bartoni
Hejnovi Martin Hejna.
Za druhé světové války v dubnu 1945 se zde u Josefa
Řezníčka ukrývali ruští výsadkáři s vysílačkou.

Horní část Podhradí

O trochu tajemné minulosti Podhradí napovídají
místní názvy Na Popravišti a Bezhlavý důl.
První místo, kde mohlo být středověké popraviště,
leží východním směrem od vrchu Homole,
nyní tam stojí rodinný domek čp. 241.
Bezhlavý důl je údolí kolmé k cestě na Homoli.
Vyprávělo se, že tam byl vídán bezhlavý jezdec
na ohnivém koni.

Na Čističce

Pod Zámkem

Podhradí se rozkládá na písčitém podloží, a proto především v této horní části
býval často kritický nedostatek vody.
K užitkovým účelům zde lidé zachytávali dešťovou vodu do „haltýřů“,
tj. malých rybníčků, které často vysychaly.

Ovocnářství

Poznávací okruh „U nás“

Od roku 1940 bylo na Podhradí centrum spolku místních ovocnářů a zahrádkářů.
Jeho dlouholetým předsedou byl Josef Burdych z Podhradí čp. 22 přezdívaný „doktor ovocného stromoví“.
U něho byly často pořádány odborné besedy a přednášky a v létě se u jezírka na jeho pozemku konaly
působivé „Benátské noci“.

Starý haltýř

Prameniště v Roudence

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

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

Pitnou vodu bylo nutné dovážet nebo nosit v konvích ze studánky v Roudence.
Tento problém vyřešili místní občané v roce 1946 vybudováním vlastního skupinového
vodovodu, který přiváděl dobrou pitnou vodu ze zmiňovaného pramene v Roudence.
Jednalo se o první vodovod v Havlovicích. Podle záznamů v obecní kronice se na
stavbě vodovodu podílelo 11 místních mužů, kteří během tří let po práci a o nedělích
odpracovali 4680 hodin. Hlavním organizátorem byl Antonín Hofman z čp. 142.
Jeden ze spolustavitelů, pan Antonín Šolc
o stavbě vodovodu zaveršoval :
„Až jednou za sto roků
bude děd vyprávět svému vnuku,
na Podhradí s vodou ta velká muka
zažehnala naše pracovitá ruka.“
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obce Havlovice
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J. Burdych

Výstava ovoce ve staré tělocvičně ve Vsi
Starý ovocný sad na Podhradí

Jezírko na Podhradí

V minulosti bylo vlastní pěstování často jedinou možností, jak se zásobit ovocem a zeleninou na zimu.
Proto také téměř u každého domu byl velký ovocný sad a zeleninová zahrádka. Dokazují to i údaje ze sčítání ovocných stromů v Havlovicích z roku 1950.
Tehdy v obci rostlo 3536 jabloní, 417 hrušní, 382 třešní, 926 švestek, 304 slív, 74 višní, 28 vlašských ořechů, 11 broskvoní a 8 meruněk. Dnes jsou tyto počty o hodně menší.
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