HAVLOVICE

U RYBNÍKA

Havlovický rybník

Další rybníky
Původně byl v těchto místech starý rybník u Havlovského dvora.
Jednalo se o chovný rybník v majetku panství Náchod.
Měřil 3 jitra 88 sáhů. Jitro byla stará česká plošná míra rovnající se 5753 m², sáh měl 3,16 m².
Jedno jitro představovalo plochu, kterou oráč mohl zorat od jitra do poledne.
V roce 1795 dala náchodská vrchnost rybník do vlastnictví Martina Hejny jako náhradu za škody
způsobené lesní zvěří na jeho pozemcích. Jeho syn však nechal rybník přeměnit v louku.
Zbyl zde jen malý rybníček, který si v roce 1953 pronajal Rybářský spolek pro Úpici a okolí
(zaloţen v roce 1928).

Menší rybníky jsou v Havlovicích na Popluží, pod Královým kopcem na Zásypu,
ve Svobodném, na Podhradí a v Poklekově.
Svobodné

U nás v Havlovicích.
Zdravím Vás coby patron
Vesnice roku České republiky 2007.
Pěkně povodnicku: „Bre - ke - ke“.

Budova místních rybářů

V letech 1957 - 1959
se místním rybářům podařilo
rybník za Hejnovým statkem obnovit.

Popluţí

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

Rybník těsně po prvním napuštění v r. 1959

Podhradí

Název Jindra má po Jindřichu Machovi,
který měl velkou zásluhu na jeho výstavbě. Mezi lidmi se však vţilo spíše pojmenování Havlák nebo jednoduše rybník.
Rybník byl zpočátku napouštěn vodou z řeky Úpy. Protoţe její kvalita neustále klesala, byl vybudován v roce 1970 přivaděč
čistší vody z Poklekovského potoka. V prvních zhruba dvaceti letech po napuštění byl zdejší rybník v létě hojně vyuţíván
ke koupání a rekreaci. Na protějším břehu zprovoznila obec v roce 1970 koupaliště s písečnou pláţí. V posledním období,
kdy si lidé zvykli na průzračnou vodu koupališť a domácích bazénů, význam rybníka z tohoto pohledu poklesl.
V roce 1979 si rybáři dostavěli přímo u rybníka novou hospodářskou budovu s klubovnou.
Kaţdoročně v měsíci říjnu probíhá výlov zdejšího rybníka. Průměrně se zde vyloví 70q ryb, z toho asi 50q kaprů.
Rybník Jindra je neodmyslitelně spojen s neúnavnou prací dlouholetého hospodáře Luďka Řezníčka (čp. 217).

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

Paní Semeráková ze Šiškovny
přijíţdí pokřtít nový rybník

Jsou tady doma

Přivaděč vody

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

Kapr obecný

Snímky z výlovu rybníka v roce 2007

Orobinec úzkolistý
Rdesno obojţivelné

Toto rovinaté údolí bylo zřejmě jednou z prvních osídlených částí Havlovic.
Lokalitě mezi rybníkem a řekou Úpou se dříve říkalo Na Dvořišti.
Původně zde stával panský dvůr. Za třicetileté války (1618 - 1648) byl vypálen Švédy a zanikl.
Poli na pravém břehu řeky proti výraznému vrchu Kramflek se říkalo Na Chmelnici.
Ta pravděpodobně patřila ve středověku k panskému dvoru. Později celá tato oblast náleţela
k nedalekému Havlovskému dvoru, známému jako Hejnův statek.
Ve staré kronice rodu Hejnů se objevují i další názvy okolních pozemků, dnes jiţ nepouţívané.
Například pastvině mezi rybníkem a pilou se dříve říkalo Na Bábině louce nebo Na Kůrčičce.
Tradovalo se, ţe se zde udávila kůrkou chleba stará babička. Původně zde stával kamenný kříţ.
Ten byl v roce 1968 přemístěn do zahrady mezi Hejnův statek a rybník.
Další pozemky kolem rybníka nesly názvy Vospičina, Kamenec, Ve Volšinách, V Brodě,
Morávkova louka, V Březince, Vlčí jáma a Na Base.

Pila

Na Mlejništi

Zevar vzpřímený

Ţabník jitrocelový

Poznávací okruh „U nás“

Lokalitě naproti pile na druhém břehu řeky se říká Na Mlejništi nebo Na Plovárně.
Údajně zde stával ve středověku starý mlýn.
V roce 1935 zde byla vybudována Sokolská plovárna. Spojení přes řeku zajišťovala aţ do 70. let
lanová lávka. Na místě bývalé plovárny se dodnes konají v létě skautské tábory.

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

Stanoviště

Pila s vodním kolem (1932)

V přístěnku nad splavem se nachází turbína

Mezi rybníkem a řekou stojí místní pila.
Postavil ji v roce 1931 Antonín Řezníček z Podhradí (1904 - 1974) na pozemku, který zakoupil
od Josefa Hejny z čp. 37. K pohonu strojů pouţíval zpočátku vodní kolo a po roce 1935 i parní stroj.
Od roku 1942 jsou stroje poháněny vodní turbínou od firmy Josef Prokop - Pardubice.
Pila i originální pohon fungují do dnešních dnů. V čtyřicátých letech na pile pracovalo aţ 15 dělníků.
V roce 1952 byla provozovna znárodněna.
Po roce 1990 se provozovatelem pily stala firma Maratonstav Úpice. Na katru se řeţou prkna a
trámy, ale vyrábí se zde také násady na lopaty, krumpáče a sekyry, v minulosti to byly i sáně a lyţe.
Dílem zdejších řemeslníků jsou i dřevěné lávky přes řeku Úpu pod Boušínem a Ţernovem
v Babiččině údolí a ve Lhotkách u Suchovršic.

Na Dvořišti, v pozadí za řekou vrch Kramflek
Bývalý brod přes řeku Úpu Na Přelízce pod Kramflekem

Štika obecná
Sumec

Hospodáři otec a syn Řezníčkové

Okolí rybníka

Zásyp

Pohled na pilu od rybníka v r. 2007

Místní školáci při exkurzi na pile

Stará plovárna a lanová lávka

Sokolská plovárna po roce 1935

Skautský tábor v roce 2008

V Cihelně
Místu nad protějším břehem rybníka se říkalo
V Cihelně. Cihly zde byly kdysi vyráběny ve stráni
nad studánkou ze směsi jílu a řezanky. Nazývaly se
truple nebo vepřovice.
Nebyly vypalovány, pouze se
sušily na slunci.

Jednou z pamětnic starých časů je i tamní středověká studánka.
Pro vodu si k ní chodili nejen majitelé nejstaršího havlovického statku,
ale také mladý Josef Regner Havlovický, ústřední postava Jiráskova
románu U nás, který se narodil ve mlýně u Hejnova statku.

Okolí starého rybníčka na mapě z roku 1840,
větší rybník byl v té době přeměněn v louku.

1. 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 ţivota obce“
byl podpořen z dotace poskytnuté
Královéhradeckým krajem
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