HAVLOVICE

POTŮČKY

Potůčky

Havlovické potoky

Tímto zalesněným údolím mezi hradem Vízmburk a vrchem Kramflek protéká potok, který je zásobován vodou z několika nedalekých pramenů.
U silného pramene pod cestou k Vízmburku je měřící stanoviště Českého hydrologického ústavu. Potok ústí do řeky Úpy v místě nazývaném Na Přelízce,
kde býval v minulosti říční brod. Údolíčkem prochází hranice mezi okresy Trutnov a Náchod.

Potoků a potůčků, které se vlévají do Úpy, protéká Havlovicemi hned několik.

Prameniště

Potůček z Podhradí

K levostranným přítokům patří potok protékající Popluţím a Peterkovým dolcem. Pramení
v lese mezi Podhradím a rtyňskými Končinami v nadmořské výšce 410 m a po 2,4 km ústí
do řeky nad lávkou na Hořejším Konci. Další menší potůčky přitékají od Homole (1,3 km),
z Podhradí (1 km) a od Vízmburku (0,5 km). Ty v období sucha mnohdy vysychají.
Následuje potok z Potůčků. Posledním levostranným přítokem je potok v Náchodci (1 km).
Z pravé strany ústí do Úpy v místní časti zvané Na Kanále potok ze Svobodného a Kobylince.
Pramení ve výšce 400 m, jeho délka je 2 km.
Největším místním potokem je Poklekovský, v horní časti zvaný Maršovka. Přitéká z Maršova
a Libňatova, protéká Muchovem a do Úpy se vlévá po 6 km pod Poklekovem. V minulem století
na něm fungoval Poklekovský mlýn. Dnes jeho voda napájí největší havlovický rybník Jindra.
Nejjiţnějším místním přítokem je malý potůček u Šiškovny.

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

Údolí v Potůčkách

Meandrovité ústí potoka do řeky Úpy

Přes Potůčky vede nejkratší cesta do Červeného Kostelce.
Dříve tuto zkratku vyuţívali lidé z Havlovic a Libňatova, kteří tudy chodili do nedalekého Červeného Kostelce na vlak. Ţeleznice z České Skalice do Trutnova
se začala stavět v roce 1857. Podle původního projektu měla ţeleznice vést Babiččiným údolím podél řeky Úpy přes Havlovice a Úpici.
Ovšem náchodský kníţe Georg Schamburg - Lippe, majitel svatoňovických uhelných dolů, nakonec prosadil delší trasu vedoucí přes Malé Svatoňovice.
Babiččino údolí si díky tomu zachovalo svoji jedinečnou scenérii.
Potůček ústící do Úpy pod Vízmburkem

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

Potok před Náchodcem

Poklekovský potok

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

Nejkrásnější potůčky přitékají do Úpy kousek pod Havlovicemi v severní části Babiččina údolí.
Z levé strany se prodírá romantickým údolíčkem potok od Stolína.
Do řeky ústí nad Boušínskou lávkou, kdyţ těsně před tím podběhne Panskou cestu
u staré hájovny, kde si vybere jeden ze dvou kamenných oblouků mostku z roku 1876.
Půjdete-li se podívat, jak jeho vody poskakují přes červené skalní stupně,
nezapomeňte si vyhrnout nohavice. Vţdyť cestou budete muset překonat sedm brodů.

Příroda kolem potoků
Zdejší prameniště, mokřiny a břehy potoků jsou domovem
mnoha rostlin a živočichů.
K typickým vlhkomilným rostlinám patří :

Panská cesta
Lesní cestě od Devíti křížů a Vízmburku, která směřuje do Babiččina údolí, se říká Panská cesta.
Tyto komunikace byly budovány v 19. století majiteli náchodského panství.
O preciznosti stavby svědčí dobrý stav těchto lesních cest i v současné době.

Největší vodopád v Babiččině údolí je k vidění mezi Mstětínem a Červenou Horou v Žebrákově rokli.
V její horní části padá voda přes skalní hranu z pětimetrové výšky.

Kouzelné jsou i potoky, které spěchají k Úpě z druhé strany z Barchovin a od Končin.

Poznávací okruh „U nás“

Kuklík potoční

Na potůčku, který protéká kolem Stolečku Bathildy, je při jarním tání nádherný několikametrový vodopád.
Blatouch bahenní

►►

základní informace o místopisu, historii,
přírodních zajímavostech a současnosti obce Havlovice
► ► délka 24 km, 24 informačních tabulí, značená trasa
Trasa vede po místních komunikacích, lesních a polních cestách.
Začíná a končí ve středu obce a potom sleduje katastrální hranici.
Provede a seznámí Vás se všemi důležitými částmi Havlovic.
Dá se absolvovat pěšky nebo na kole, v zimě částečně i na běžkách.
Projekt „ZŠ - středisko komunitního
života obce“byl podpořen z dotace
poskytnuté Královéhradeckým krajem

Mokrýš střídavolistý
Řeřišnice hořká
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